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CHƯƠNG I 
CHƯƠNG I. ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC TÔM SÚ 

 
1.1. ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI BÊN NGOÀI & CẤU TRÚC BÊN TRONG CƠ THỂ 
1.1.1. Đặc điểm bên ngoài 
Thân tôm sú có dạng hình ống phân đốt. Cơ thể tôm Sú có lớp vỏ giáp bao bọc, được chia 
làm ba phần chính: Phần đầu ngực, thân bụng và đuôi (Hình 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hình 1: Đặc điểm bên ngoài tôm Sú 

1. Chủy, 2. Gai chủy, 3. Gai sau mắt, 4. Gai ức, 5.Giáp đầu ngực, 6. Đốt bụng thứ nhất, 7. Đốt bụng thứ sáu, 
8. Đốt đuôi (Telson), 9. Mái đuôi, 10. Chân bơi, 11. Chân bò thứ 5, 12. Chân bò thứ 1, 13. Râu, 14. Vẩy râu, 
15. Phiến anten, 16. Nhánh râu. 

Hình 1.1: Đặc điểm bên ngoài tôm Sú 
 
(i) Phần đầu ngực  
- Đầu nguyên thủy có mắt kép có cuống và 2 đôi râu. Tất cả các đốt ngực hợp với phần đầu 
tạo thành đầu ngực, có giáp đầu ngực. 
- Ngực có 8 đôi phần phụ, 3 đôi trước biến đổi thành chân – hàm, chúng nhỏ hơn 5 đôi 
chân sau là chân bò, thường có 1 - 3 đôi trước có kìm. 
- Giáp đầu ngực: bao phần đầu ngực, hai bên có cặp gai râu và gai ức; trên cùng có chủy 
cứng, dạng như lưỡi kiếm, chiều dài vừa phải, có 7-8 răng chủy mép trên, 3 – 4 răng chủy 
mép dưới;  
- Hốc mũi, khứu giác và râu: cơ quan nhận biết và giữ thăng bằng cho tôm ; 
- Đôi mắt kép đối xứng trục thân ở phần trước của đầu ngực, có chức năng cảm nhận; 
- Cơ quan giống hàm để gặm thức ăn và ba cặp chân hàm lấy thức ăn. 
(ii) Phần thân bụng  
- Năm cặp chân bơi gắn đối xứng hai bên trục thân, dưới bụng, dùng để bơi. 
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(iii) Phần đuôi  
- Phần đuôi: có 1 cặp mái đuôi để tôm có thể nhảy xa, điều chỉnh bơi lên cao hay xuống 
thấp.  
(iv) Cơ quan sinh dục phụ tôm Sú 
Khi tôm trưởng thành phân biệt rõ đực cái, thông qua cơ quan sinh dục phụ bên ngoài (hình 
2). Con cái: cơ quan sinh dục cái là Thelycum đóng. Buồng trứng nằm dọc theo mặt lưng 
phía trên, hai ống dẫn trứng mở ra ở khớp háng đôi chân ngực thứ 3. Con đực: có cơ quan 
sinh dục đực gọi là Petasma dạng đối xứng nằm ở phía giữa dưới phần đầu ngực, bên ngoài 
có cơ quan giao phối phụ nằm ở nhánh ngoài đôi chân ngực thứ 2, lỗ sinh dục đực bán mở 
ra hốc háng đôi chân ngực thứ 5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1.2. Cấu trúc bên trong cơ thể 

Hầu hết các cơ quan như mang, tim, gan tụy và dạ dày đều định vị ở phần đầu ngực, trong 
khi phần ruột chính nằm ở phần lưng bụng. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(a) Con cái                                                           (b) Con đực 
 

Hình 1.2: Cơ quan sinh dục phụ tôm Sú 

 
 

Hình 1.3: Mặt cắt ngang thân tôm-cấu trúc bên trong 
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1.1.3. Lớp vỏ giáp 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vỏ giáp tôm có bề dày không quá 5mm, bao bọc tòan thân. Vỏ giáp cấu tạo bởi hai thành 
phần chính là chitin và protein, ngoài ra còn có các lipid. Đồng thời được làm cứng bởi 
carbonate can xi. Gồm lớp sừng bề mặt, ngay bên dưới là lớp sắc tố, lớp giáp ngoài và lớp 
giáp trong (Hình 4). 
Lớp sừng ngoài dầy khỏang 3 – 4 µm, có cấu trúc đồng nhất bởi các protein và lipid, đôi 
khi bị canxi hóa. Lớp  này không chứa chitin và có tính hạn chế thấm.   
Ngay bên dưới lớp sừng ngoài là lớp chitin ngấm canxi, được tổng hợp từ các tế bào ngoại 
bì dưới vỏ. Các hạt sắc tố chứa trong lớp này. Khi bị đun nóng các hạt sắc tố này chuyển 
màu làm tôm có màu đỏ khi đem luộc, hấp hoặc nướng.  

 
1.2. PHÂN BỐ 
Tôm mẹ họ Penaeidae đẻ trứng ngoài biển sâu, vào ban đêm, số lượng trứng từ 50.000 đến 
1.000.000 trứng/con cái. Trứng thụ tinh được đẻ ngay vào nước. Sau khi đẻ 16 giờ, trứng 
nở thành ấu trùng. Ấu trùng trôi nổi theo dòng nước và được sóng biển đưa vào vùng gần 
bờ, nơi có nước sông ngòi đổ ra tạo thành môi trường nước lợ với độ mặn 15 – 25%o. Ấu 
trùng trải qua nhiều giai đoạn biến thái bao gồm Nauplli (6 giai đoạn trong 2 ngày), Zoea 
(3 giai đọan trong 5 ngày), Mysis (3 giai đoạn trong 4 – 5 ngày), và thành Post-larvae (30 – 
36 ngày). Giai đoạn hậu ấu trùng (Postlarvae): tính tuổi theo ngày sau khi chuyển thành 

 
 

Hình  1.4: Minh họa mặt cắt ngang lớp vỏ giáp tôm Sú 
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Postlarvae (PL), PL của tôm sú có kích thước lớn nhất so với của các lòai khác trong cùng 
nhóm Penaeid. Tại môi trường nước lợ post-larvae sống khoảng vài tuần (PL30 trở lên đến 
4 tháng) rồi bơi ngược ra biển, tiếp tục tăng trưởng thành tôm thiếu niên (Juvenile), sau đó 
đến giai đọan tiền thành thục (khỏang 4 tháng tuổi) với các dấu hiệu đầu tiên của tôm thành 
thục và bơi đến các bải đẻ. Sau tháng thứ 4 tôm đạt thành thục sinh dục hòan tòan , tôm sú 
đực sống đến một năm rưỡi còn tôm sú cái sống đến hai năm. Trong tự nhiên tôm sú sinh 
sản vào khỏang tháng giữa tháng 5 cho đến tháng 9. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
1.3. ĐẶC ĐIỂM SINH TRƯỞNG - QUÁ TRÌNH LỘT XÁC CỦA TÔM SÚ 
1.3.1. Tăng trưởng 
Trong quá trình tăng trưởng, khi trọng lượng và kích thước tăng lên mức độ nhất định, tôm 
phải lột bỏ lớp vỏ cũ để lớn lên. Sau mỗi lần lột xác tôm sẽ tăng vọt về kích thước, sự gia 
tăng không liên tục về kích thước trong khi đó sự tăng trưởng về trọng lượng liên tục hơn. 
 

Tôm sú thường lột xác vào ban đêm. Tôm càng lớn thời gian lột xác càng dài ra. Giai đoạn 
còn nhỏ thì tốc độ tăng trưởng nhanh, càng về sau tốc độ tôm tăng trưởng càng chậm. Giai 
đoạn ban đầu trước thời kỳ thiếu niên chưa có sự phân hóa giới tính do vậy tôm phát triển 
như nhau, nhưng tới cuối thời kỳ thiếu niên tôm có sự tăng trưởng theo giới tính, con cái 
phát triển nhanh hơn con đực. 
Kích thước tối đa của tôm sú đực có chiều dài thân: 24,7cm; tôm cái chiều dài thân: 26,6 
cm. Tuổi thọ của con đực là 1,5 năm, con cái 2 năm. Đối với tôm nuôi trong ao tôm đạt loại 
3 là chủ yếu (Loại 1: 10 – 20 con/kg, loại 2: 20 – 30 con/kg, loại 3: 30-40 con/kg, loại 4: 

Biển 

 

Cửa sông 
Bờ biển 

Biển 

 

Trưởng thành 

Trứng 

Hình 1.5: Vòng đời tôm sú 
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40-50 con/kg). Tôm sú có thể đạt kích cỡ thương phẩm 25-30g/con trong vòng 3-4 tháng 
sau khi thả PL vào ao nuôi. 
 

Bảng 1.1: Tương quan độ tuổi – chiều dài/trọng lượng thân trung bình của tôm sú 
Độ tuổi tôm Chiều dài thân (cm) Trọng lượng (con/kg) 

PL10 0,9 – 1,1  
PL15 1,3 – 1,5  
PL20 2,0 – 3,0  
PL30 3,0 – 5,0  

4 tháng tuổi  30-40 
 
1.3.2. Sự lột xác của tôm sú 

Lột xác là một quá trình phức tạp với sự tham gia của tất cả các mô, tế bào gia tăng phân 
chia, các protein, lipid mới được tổng hợp và tập tính tôm có thay đổi (Chang, 1992). Gia 
tăng lipid (mỡ) dự trữ ở gan tụy và sự phân chia tế bào là nguồn chuẩn bị cho quá trình lột 
xác xảy ra. Quá trình chuẩn bị này là một quá trình phức tạp đòi hỏi phải có khoảng thời 
gian và sự kết hợp chặt chẽ giữa các bộ phận. Quá trình sinh tổng hợp protein mới, các cơ 
quan đòi hỏi phải có các hormone làm sản phẩm trung gian. Quá trình lột xác có sự chuẩn 
bị lâu dài, nếu như có 1 khâu nào đó bị trục trặc thì sự lột xác không xảy ra hoặc xảy ra bị 
sự cố dị hình. 
Quá trình lột xác của tôm trải qua một số giai đọan. Giai đọan chính của lột xác là lúc mà 
cơ thể tôm hấp thụ thêm nước để gia tăng kích thước. 
Quá trình lột xác xảy ra như sau: Lớp biểu bì giữa khớp đầu ngực và phần bụng nứt ra, các 
phần phụ của đầu ngực rút ra trước, theo sau là phần bụng và các phần phụ phía sau, rút ra 
khỏi lớp vỏ cứng, với động tác uốn cong mình toàn cơ thể. Sau khi trút bỏ lớp vỏ cũ, cơ thể 
tôm sẽ lấy thêm nước để gia tăng kích thước nhanh chóng trước khi lớp vỏ mới cứng lại. 
Chất dịch lột xác tỏa ra bao gồm axít amin, men và chất hữu cơ khác bảo vệ cơ thể khỏi bị 
các động vật khác tấn công. Thời gian để vỏ mới của tôm con cứng lại cần một vài giờ, ở 
tôm trưởng thành phải cần 1 đến 2 ngày.  
Sự tác động của các yếu tố vật lý lên sự lột xác của tôm như:  
Các yếu tố bên ngoài như ánh sáng, nhiệt độ, độ mặn, điều này có ảnh hưởng tới tôm đang 
lột xác. 
 Ánh sáng: Cường độ chiếu sáng và thời gian chiếu sáng đều ảnh hưởng đến sự lột xác 

vì nó có tác dụng làm sự lột xác nhanh. Nếu hạn chế thời gian chiếu sáng thời gian lột 
xác kéo dài và ngược lại kéo dài thời gian chiếu sáng thì tôm lột xác nhanh. Do vậy 
thường đậy kín bể tôm mẹ cho đẻ để khả năng phát dục phát triển. 

 Nhiệt độ nước: Nhiệt độ nước < 14 oC tôm sẽ không lột xác, khi nhiệt độ trong ngưỡng 
thích hợp tôm sẽ tăng cường trao đổi chất và quá trình lột xác xảy ra nhanh hơn. 
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 Nồng độ muối: 5 – 10%o thời gian lột xác nhanh hơn, 15 – 25 %o thời gian lột xác của 
tôm bình thường và > 25 %o tôm chậm lớn. 

 Điều kiện dinh dưỡng: phải đảm bảo đủ lượng và đủ chất 
 Chu kỳ thủy triều và sự lột xác của tôm có liên quan với nhau thường tôm lột xác 

nhiều vào đầu con nước cường vì thức ăn nhiều nhất trong thời gian này. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

1.4. ĐẶC ĐIỂM DINH DƯỠNG CỦA TÔM SÚ 
Tập tính ăn và loại thức ăn của tôm sú khác nhau theo giai đoạn sinh trưởng. Giai đọan ấu 
trùng Nauplius tiêu hóa noãn hoàng. Giai đoạn ấu trùng Zoea lớn hơn tôm bắt mồi thụ 
động bằng các phụ bộ với các loại thức ăn phù hợp với cỡ miệng, đặc biệt ăn thực vật phù 
du với 2 giống tảo Silic (màu nâu) thích hợp là Chaetoceros và Skeletonema. Ở giai đoạn 
Mysis tôm chuyển sang ăn một số loài động vật phù du, luân trùng và ấu trùng Nauplius 
của Artermia. Giai đoạn post-larvae tôm ăn giun nhiều tơ, ấu trùng tôm, cua, nhuyễn thể, 
mùn bã hữu cơ. Tôm sú trưởng thành có tập tính ăn tạp. Tôm trưởng thành trong tự nhiên 
thích ăn giáp xác và nhuyễn thể (chiếm đến 85%), xác thối rửa và mảnh vụn hữu cơ, giun 
nhiều tơ và một số loại khác (chiếm 15%). Nuôi tôm sú có tập tính hoạt động bắt mồi mạnh 
vào ban đêm nhiều vào sáng sớm và chiều tối. Khi thức ăn thiếu, kém dinh dưỡng hoặc 
không phù hợp, tôm có khuynh hướng gia tăng mức độ ăn nhau. Trong ao nuôi tôm sú hiện 
diện rất đa dạng các động vật đáy như nhóm chân bụng, ấu trùng côn trùng, giun đa chi, 
cua, nhuyễn thể hai mảnh vỏ và các nhuyễn thể khác là nguồn thức ăn tự nhiên của tôm sú. 
Do đó các ao tôm sú thu hoạch tôm thương phẩm dưới 400 kg/ha/vụ thường không cần 
thiết phải cho tôm ăn bổ sung thêm. 
 
1.5. ĐIỀU KIỆN MÔI TRƯỜNG SỐNG TỰ NHIÊN 

1.5.1. Nhiệt độ 

Nhiệt độ được xem là yếu tố môi trường quan trọng nhất đối với tôm vì nhiệt độ ảnh hưởng 

trực tiếp lên các quá trình biến dưỡng, tiêu thụ oxy, tăng trưởng, lột xác và sống sót. Tôm 

sú có thể chịu đựng được biên độ nhiệt rộng. Lưu giữ tôm ở nhiệt độ 10-11°C trong thời 

Quá trình tích lũy 

Thành thục 
sinh dục 

Lột xác 

Sinh sản Tích lủy 

Bán nhật triều hoặc nhật triều 

Lột xác  Lột xác  
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gian dài không gây chết tôm, hay lưu giữ ở nhiệt độ 39°C hầu hết tôm vẫn sống. Nhiệt độ 

thấp nhất cho tôm sú 1- 5gr được tìm thấy ở nhiệt độ 21°C và tôm lớn vẫn sống ở nhiệt độ 

16°C. Tỷ lệ tăng trưởng cao nhất tôm sú đạt được ở khoảng 27-33°C. Nhiệt độ tối ưu cho 

tôm sú sống và tăng trưởng trong khỏang 28-31°C. Hệ số thức ăn không thay đổi trong 

khỏang nhiệt độ 24 đến 33°C.  

Khi nhiệt độ < 24oC, tôm giảm ăn do mức độ biến dưỡng giảm, rối loạn hô hấp, mất cân 
bằng pH máu, mất cân bằng thẩm thấu và dễ nhiễm bệnh. Khi nhiệt độ tăng lên >32oC, 
gây ảnh hưởng giảm khả năng miễn dịch kháng bệnh. Nhiệt độ nước biến động sẽ gây xốc 
cho tôm sú, đặc biệt là đối với PL khi chuyển sang môi trường mới, nhiệt độ biến động 
khuyến cáo là không quá 1°C trong 10-15 phút. 
Nhiệt độ cũng ảnh hưởng gián tiếp lên tôm là thay đổi tốc độ các phản ứng hóa học trong 
nước và tốc độ phát triển vi sinh vật.  

1.5.2. Độ mặn 

Tôm sú có khả năng chịu đựng độ mặn từ 1- 57%o. Tôm sú sống và phát triển tốt ở độ mặn 

10 - 35 %o, với độ mặn tối ưu cho tôm sú là 26 – 28,5%o. Độ mặn tối ưu cho tôm bố mẹ, 

nauplii và zoea, mysis tương ứng là 35%o, 31 - 34%o, và 30%o. Ấu trùng và tôm sú trưởng 

thành sống ở biển khơi nơi có độ mặn cao (35%o) và rất ổn định. Vì vậy ở các giai đọan 

này cần độ mặn cao và rất nhậy với sự thay đổi độ mặn.  

Phản ứng của tôm đối với sự thay đổi độ mặn phụ thuộc rất lớn vào các giai đọan phát triển 

khác nhau của tôm. 

Postlarvae, tôm thiếu niên và tôm tiền trưởng thành có tính rộng muối, có khả năng sống 

trong khỏang biến động độ mặn lớn. Nếu thay đổi độ mặn lớn tôm vẫn chịu được, tuy 

nhiên sự thay đổi không nên quá lớn và đột ngột. Đối với tôm Postlarvae 1 – 30, độ mặn 

thay đổi không nên nhanh hơn 1%o  trong 10 – 15 phút.  

Khi độ mặn thay đổi đột ngột sẽ gây xốc (Ví dụ đối với PL nếu thay đổi >10%o/ngày) cho 

tôm. Ở độ mặn thấp tôm sú phải tiêu tốn một phần năng lượng dự trữ cho việc chống lại 

mất muối của cơ thể và hấp thu nước do đó nuôi tôm sú ở nước <5‰ thường tôm bị chậm 

lớn. Ởn độ mặn cao >25‰ tôm sú cũng bị chậm lớn do tôm bị thiếu thức ăn tự nhiên trong 

tháng nuôi thứ nhất.  

1.5.2. Hàm lượng oxy hoà tan trong nước 

Tôm hấp thu oxy hòa tan trong nước để cung cấp cho cơ thể họat động sống và phát triển. 
Mức tiêu thụ oxy: Việc tính tóan mức tiêu thụ oxy của tôm là rất cấn thiết cho thiết kế công 

suất hệ thống cung cấp oxy cho ao nuôi. Rất ít dữ liệu nghiên cứu về điều này. Lượng oxy 

tiêu thụ cho tôm sú 15g lớn nhanh bình thường là 300 – 400mg/kg tôm/giờ. Nhưng tôm 
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nhỏ 1g mức tiêu thụ này có thể lên đến 1000mg/kg tôm/giờ. Tôm sẽ cần oxy nhiều hơn nếu 

chúng bị stress, đang tiêu hóa thức ăn, hoặc đang hoạt động nhiều hơn (ở nhiệt độ cao hơn). 

Tôm sú có thể phát triển bình thường trong khoảng oxy hòa tan 3,5 – 9mg/lít. Tôm sú PL 
có thể chịu đựng nồng độ oxy hòa tan thấp đến 2mg/lít; Tôm (0,2 – 0,5gr) có thể chịu đựng 
ở nồng độ oxy hòa tan 2,2mg/lít và bắt đầu chết khi ở nồng độ oxy 0,5 – 1,2mg/lít chỉ trong 
vòng 30 phút, và chết ngay nếu ở nồng độ oxy 0,4 – 0,7mg/lít. Tăng trưởng của tôm sú sẽ 
giảm sút nghiêm trọng hoặc ngừng nếu nồng độ oxy hòa tan < 3 – 3,5mg/lít. Trong ao nuôi 
khi hàm lượng oxy nhỏ hơn 4 mg/l tôm sử dụng thức ăn kém và dễ nhiễm bệnh.  
 

1.5.4. Độ pH 

Khi pH dưới 4,8 và trên 10,6 tôm sú sẽ bị hôn mê và khoảng pH tối ưu là 6,6 đến 8,5. pH 
tối ưu cho tôm Sú nuôi là 7,5 – 8,5 và biến động trong ngày <0,5. pH thay đổi làm biến đổi 
hóa học trong thành phần của máu, tác động thay đổi hiệu quả làm việc của men tiêu hóa, 
làm giảm khả năng miễn dịch khi pH thấp và thay đổi làm tổn thương các phần phụ, mang. 
pH thấp có thể làm ảnh hưởng quá trình lột xác và cứng vỏ của tôm. Tăng trưởng và chu kỳ 
lột xác của tôm sú sẽ giảm nếu chúng sống dài ngày (>36 ngày) ở pH 6,4. 
Tôm sẽ không sống được nếu pH <4 hay pH >10. Khỏang pH 7 – 9 được xem là bình 

thường trong ao nuôi tôm. 

1.5.5. Độ kiềm 
Độ kiềm tổng cộng trong nước là tổng carbonate và bicarbonate được tính dưới dạng 
mgCaCO3/lít. Khác độ cứng là tổng số cation dương hai: Ca++, Mg++…cũng được tính dưới 
dạng mgCaCO3/lít. Độ kiềm lường khả năng chống lại sự thay đổi pH của nước (khả năng 
đệm). Trong nước biển (độ mặn 35%o) độ kiềm từ 120mg/Lít trở lên. Mặt nước có lượng 
kiềm tổng cộng 40 – 200 mg/l thì thích hợp cho sự phát triển của tôm sú.  

1.5.6. Ammonia (NH3) 
Mức cân bằng hóa học giữa Amonia NH3 (độc cao) và Ammonium NH4

+ (ít độc hơn) trong 

nước phụ thuộc vào pH, độ mặn và nhiệt độ. NH3 là chất khí độc cho tôm, rất nhậy đối với 

các giai đọan tôm nhỏ và nồng độ trong nước tăng lên theo pH. Đối với tôm, NH3 ở nồng 

độ thấp (<0.15 mg/L) cũng gây xốc cho tôm, tổn hại đến mang và làm tôm chậm lớn. NH3 

làm giảm tăng trưởng tôm 1 – 2% ở nồng độ 0,1mg/lít và pH 8. Vì vậy nước nuôi tôm nên 

có NH3 < 0,1mg/lít. Mức độ độc của ammonia tăng lên khi nồng độ oxy hòa tan thấp. Gây 

tôm chết ở nồng độ cao (>4mg/Lít). 

1.5.7. Nitrite (NO2) / Nitrate (NO3
-) 

Nitrite là chất độc cho tôm sú nếu nồng độ hiện diện trong nước >4,5mg/lít sẽ ảnh hưởng 
trực tiếp lên hệ tuần hòan ngăn chặn trao đổi và vận chuyển oxy. Ở nồng độ >1mg/lít, NO2 
gây stress cho tôm PL và ấu niên và có thể gây chết nếu độ mặn thấp. Khi nồng độ tăng từ 
1 đến 2mg/lít, NO2 gây chết PL 10 ở độ mặn 1 - 3%o. Mức độ độc của NO2 cũng tăng lên 
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khi nồng độ oxy hòa tan thấp. Mức hiện diện của NO2 trong nước cũng do pH quyết định. 
Mức độ độc hại của NO2 đối với tôm sẽ giảm rất nhiều nếu nước có độ mặn cao. Nồng độ 
NO2 cao nhất có thể chấp nhận được là 4 – 5mg/lít.  
Nitrate không phải là chất độc cho cơ thể tôm nếu nồng độ hiện diện < 60mg/lít, nếu cao 
hơn sẽ làm giảm hiệu suất trao đổi khí khi hô hấp. 
Nồng độ NO3

- trong nước ao nuôi tôm nên <100mg/lít. 

1.5.8. H2S  

H2S là sản phẩm phụ của quá trính phân giải hữu cơ, thông thường là trong điều kiện 
không có ôxy. H2S rất độc hại đối với các sinh vật sống đáy và các loài tôm có đặc tính vùi 
mình như tôm sú. Khi pH nước giảm thì độ độc của H2S tăng lên rất nhanh. Khi nhiệt độ 
nước tăng thì độ độc của H2S cũng tăng lên. 
 

Bảng 1.2: Chỉ tiêu chất lượng nước cho ương và nuôi tôm sú P. monodon 
 

Chỉ tiêu Đơn vị Giá trị 

Nhiệt độ tối ưu cho tăng trưởng oC 28 - 32 

Nhiệt độ thấp nhất cho tăng trưởng oC 20 

Nhiệt độ cao nhất cho tăng trưởng oC 36 

Nhiệt độ thấp nhất gây chết  oC 10 – 16 

Oxy tối ưu cho tăng trưởng mg/lít >4,5 

Oxy nhỏ nhất cho tăng trưởng mg/lít 3,5 

Độ mặn tối ưu cho tăng trưởng %o 15 – 28,5 

Độ mặn nhỏ nhất cho tăng trưởng %o > 0 

Độ mặn cao nhất cho tăng trưởng %o 57 

pH tối ưu cho tăng trưởng  7,5 – 8,5 

Độ kiềm tổng số mg/lít >80 

Độ cứng  mg/lít >100 

Giới hạn NH3 cho tăng trưởng mg/lít < 0,1 

NO2
 mg/lít ≤ 1,5 

NO3
- mg/lít ≤ 60 

H2S mg/lít ≤ 0,02 

BOD mg/l <10 
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1.6. HỆ SINH DỤC CỦA TÔM SÚ 
Con cái: Cơ quan sinh dục phụ là túi nhận tinh (Thelycum). Tôm sú P. monodon, con đực 
trưởng thành thường chèn túi chứa tinh trùng (spermatophore) vào bên trong thelycum lúc 
còn mềm sau khi vừa lột xác của con cái chưa trưởng thành. 
 
\Con đực: Tinh trùng được chứa trong bao tinh (spermatophore) có dịch nhầy. Bao tinh 
chuyển trực tiếp vào lỗ sinh dục của con cái. 
 

 
 

Hình 1.6: Cơ quan sinh dục tôm Sú 
 
1.7. HỆ THỐNG TIÊU HÓA 
 
Ống tiêu hóa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sau khi định vị được mồi, tôm (PL đến trưởng thành) gắp mồi và đưa thức ăn vào miệng để 
gặm bằng chân hàm và chân ngực. Tôm gặm thức ăn một cách chậm rãi bằng hàm trên và 
hàm dưới. Thức ăn đi qua hàm và miệng, vào thực quản, sau đó buồng trước của bao tử nơi 
thức ăn được họat động của bao tử và men tiêu hóa làm nhỏ kích thước. Các thức ăn mịn 
được lọc qua một cổng rây của bao tử để đi vào buồng sau. Tại buồng sau, vật chất đã tiêu 
hóa sẽ tách đi vào gan tụy, phần thô tiếp tục đi đến ruột giữa.  

 

                                             
Hình 1.7:  Hệ thống ống tiêu hóa của tôm Sú 
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1.8. HỆ THỐNG TUẦN HOÀN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tôm Sú có hệ tuần hòan hở nên máu và các tế bào máu. Tim hình túi nằm ở mặt lưng, có 
xoang bao tim (đây là phần còn lại của thể xoang), có khả năng co bóp. Tim có lỗ tim và 
xoang tim. Máu sau khi chảy ra khỏi tim thì chảy vào trong các xoang hở ở các nội quan 
của cơ thể (hệ tuần hoàn hở).  
 
Oxy được mang bởi các sắc tố Haemocyanin, một hợp chất có chứa có nhân kim loại là 
đồng (Cu++). 

1.9. HỆ HÔ HẤP 
Hệ thống mang tôm  
 
Là cơ quan hô hấp chính. Mang là bề mặt trao đổi chất chủ yếu của giáp xác nói chung, là 
cơ quan điều hòa áp suất thẩm thấu và ion ; Cũng là cơ quan thải ammonia và hấp thu 
khóang chất. Giáp xác có thể điều chỉnh pH trong cơ thể qua trao đổi Cl-/HCO3

- và Na+/H+ 
qua mang. 
 
Tôm penaeid, mang có dạng cây phân nhánh, bao gồm trục thân nơi mà hàng lọat các 
nhánh vươn ra ở một góc nhất định dọc theo thân trục (hình 16b).  Mỗi một nhánh mang 
bao gồm các phiến mang có các lổ nhầy phủ dầy hai bên. Cấu trúc bên trong mang gồm 
vách ngăn phân chia các xoang của mỗi trục, nhánh và lá mang hình thành các mạch hướng 
tâm (bên ngoài) và ly tâm (bên trong). Tòan bộ lá mang được phủ lớp màng mỏng các tế 
bào biểu bì. 
 
 
 

 
 

Hình 1.8: Hệ thống tuần hòan của tôm Sú 
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(a) Mang tôm                        (b) nhánh mang 

      
 
(c) Minh  họa mặt cắt ngang                        (d) Cấu trúc sợi mang (nhuộm H-E) 
 

Hình 1.9: Mang tôm Sú 
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CHƯƠNG II 
CHƯƠNG II. CÁC HIỂU BIẾT CƠ BẢN VỀ NUÔI TÔM  

 

2.1. CÁC MÔ HÌNH NUÔI TÔM PHỔ BIẾN TẠI VIỆT NAM 
2.1.1. Quảng canh cải tiến 

- Diện tích lớn >1ha 
- Thả giống <2 con/m2 
- Không cho ăn, chỉ gây màu nước (nếu cần) 
- Thu tỉa, thả bù 
- Phương pháp thu: 
Xổ nước thu tôm bằng lưới đặt tại cống xổ, hoặc bằng lú đặt trong ao. 
Thu tôm nước ngược 
- Năng suất: <300 kg/ha/năm 
 
2.1.2. Tôm-lúa xen canh 

- Vùng trồng lúa bị nhiễm mặn 3-6 tháng vào mùa mưa 
- Nuôi tôm ở độ mặn thấp <15‰ 
- Ý nghĩa của canh tác xen canh tôm lúa: 
+ Hạn chế ô nhiễm môi trường: 
 Tránh hoặc không dùng thuốc trừ sâu trong trồng lúa 
 Lúa hấp thụ chất hữu cơ của vụ tôm trước 
+ Cắt chu trình tích lũy mầm bệnh 
+ Tăng hiệu quả sử dụng đất 
 
2.1.3. Bán thâm canh 

- Mật độ thả <20 con/m2 
- Năng suất 1-3 tấn/ha/vụ, giới hạn sinh khối tôm trong ao không có quạt nước là 1,7-
2tấn/ha tương đương mật độ tôm khi thu hoạch khoảng 5-8 con/m2 
- Phù hợp với khả năng đầu tư và quản lý của nông hộ hiện nay 
 
2.1.4. Thâm canh 

- Mật độ thả >20 con/m2, mật độ thích hợp 30-50 con/m2 
- Năng suất >3 tấn/ha/vụ, cá biệt có thể đạt 15 tấn/ha/vụ 

- Đòi hỏi vốn đầu tư lớn  chỉ một tỷ lệ rất thấp người dân địa phương có khả năng áp 
dụng 
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2.2. PHƯƠNG PHÁP THAY NƯỚC TRONG NUÔI TÔM SÚ 
 
Mô hình hở             Mô hình kín               Mô hình bán kín 

Thay nước theo thủy triều Không thay nước - Nước tuần hoàn 
- Thay nước có kiểm soát 

 

2.2.1. Nuôi tôm thay nước theo thủy triều 
- Cấp, xổ nước ao nuôi theo chênh lệch thủy triều 
- Vùng thấp triều, trung triều 
- Lệ thuộc hoàn toàn vào con nước và giống tự nhiên 
- Phổ biến ở hình thức nuôi quảng canh 

2.2.2. Nuôi tôm không thay nước 
- Khu vực độ mặn thấp. 
- Rất khó quản lý chất lượng nước. 
- Áp dụng cho ao nuôi nhỏ 

2.2.3. Nuôi tôm nước tuần hoàn 
- Xử lý, làm sạch nước thải rồi cấp trở lại ao nuôi. 

- Cần hệ thống ao chứa, xử lý tái làm sạch nước  diện tích ao nuôi. 

- Khó quản lý chất lượng nước. 

 Các phương pháp xử lý nước thải từ ao tôm: 

- Oxy hóa chất hữu cơ. 
- Nhuyễn thể lọc nước. 
- Rong hấp thụ hữu cơ. 

2.2.4. Nuôi tôm thay nước có kiểm soát 
- Cần <30% diện tích cho ao trữ lắng so với ao nuôi. 
- Thuận tiện trong quản lý nước. 
- Được áp dụng phổ biến. 
 

2.3. VÙNG TRIỀU VÀ CÁC MÔ HÌNH NUÔI TÔM THÍCH HỢP 
2.3.1. Vùng thấp triều 
- Vùng rừng ngập mặn 
- Bị nhiễm mặn quanh năm 
- Đất nhiều hữu cơ, khả năng giữ nước kém 
- pH đất thấp (<4), nhiễm phèn sắt (pyrite – FeS2) 

 Nuôi tôm quảng canh cải tiến. 
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2.3.2. Vùng trung triều 
- Có thể trồng lúa 1 vụ 
- Bị nhiễm mặn vào mùa khô 
- Đất có độ kết dính tương đối tốt  tăng khả năng giữ nước 
- Có nguy cơ bị ảnh hưởng của phèn sắt và phèn nhôm nếu đào ao sâu 

 Nuôi bán thâm canh và thâm canh 

2.3.3. Vùng cao triều 
- Vùng bị nhiễm mặn vào mùa khô 
- Đất có độ kết dính tốt, khả năng giữ nước cao 
- pH đất cao (>7) 

 Chỉ nuôi thâm canh và bán thâm canh  

* Độ mặn nước ảnh hưởng đến tăng trọng tôm sú nuôi 
 Nguồn nước độ mặn thấp (<5‰): ảnh hưởng tăng trọng tôm sau 3 tháng nuôi. 

 Nước độ mặn cao (>40‰): ảnh hưởng tăng trọng tôm trong khoảng 1,5 tháng nuôi đầu. 
 

2.4. pH ĐẤT – CÁC GIẢI PHÁP KỸ THUẬT THIẾT KẾ AO NUÔI 
2.4.1. Đất phèn 
 Phèn nhôm 
 Al3+   +   3H2O   =   Al(OH)3   +   H+ 

 pH nước trong ao <6, nước trong và có màu xanh lơ 
 

 Phèn sắt 
 FeS2   +   H2O   + 3,5O2      FeSO4   +   H2SO4 
 FeSO4   +   0,5O2   +   H2SO4      Fe2(SO4)3   +   H2O 
 FeS2   +   7Fe2(SO4)3   +   8H2O      15FeSO4   +   8H2SO4 

 Nước ao đục và có màu vàng 

- Đào ao mới  đáy ao phải cách tầng phèn ít nhất 20 cm 
- Ao bán nổi 
- Rửa phèn  cần thời gian dài. Rửa phèn đạt yêu cầu khi nước trữ trong ao 5 ngày 
có pH sáng của ngày thứ 5 giảm ít hơn 0,5 độ pH so với pH sáng của ngày thứ 1. 
- Phủ bạt đáy và bờ ao  rất khó quản lý chất lượng nước 

2.4.2. Thiết kế ao giữ nước 
- Đất kết dính tốt 
- Đầm nén 
- Thiết kế mương nước bao quanh 
- Phủ bạt bờ, ao 
- Lót nylon hoặc lưới giữa 2 lớp đất bờ ao 
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2.4.3. Thuận lợi của kết cấu ao trong ao 
- Hạn chế rò rỉ nước ao nuôi 
- Dễ phơi đáy 
- Người ngoài khó xâm nhập ao tôm 

2.5. MÙA VỤ – MẬT ĐỘ 
2.5.1. Các yếu tố ảnh hưởng đến mùa vụ 
- Bão, lụt 
- Nhiệt độ nước  tránh nuôi tôm sú trong thời kỳ nhiệt độ nước <27oC. 
- Chất lượng tôm giống  tôm giống sản xuất trong mùa lạnh thường có chất lượng 
kém. 

2.5.2. Mật độ thả 
- Không có quạt nước và sục khí thả < 10 con/m3 
- Có quạt nước, sục khí (mức nước > 0,8 m) thả > 10 con/m2 

 Tương quan giữa mật độ và năng suất: 

 <7 con/m2  <2 tấn/ha/vụ 

 10-20 con/m2  2-4 tấn/ha/vụ 

 20-30 con/m2  <7 tấn/ha/vụ 

 >40 con/m2  >8 tấn/ha/vụ 

 Sinh khối của ao nuôi tôm sú khoảng 5 tấn/ha (1,2m nước) được đề nghị là mức hợp lý. 
Chi phí sản xuất cho 1 kg tôm sẽ tăng cao khi sinh khối tôm trong ao cao hơn, đồng thời 
cũng đòi hỏi khắt khe hơn về kỹ năng quản lý và kỹ thuật. 
 

2.6. CÁC GIẢI PHÁP TĂNG NĂNG SUẤT TÔM SÚ NUÔI MÔ HÌNH TÔM-LÚA 
 

Năng suất tôm phụ thuộc vào 2 yếu tố: sức chứa sinh học của ao nuôi và mật độ thả. 
- Ruộng nuôi tôm-lúa có mức nước ngập trảng <0,5m có mức năng suất thích hợp từ 

400-500 kg/ha/vụ tương ứng với mật độ thả từ 4-6 con/m2. Nếu thả tôm dày hơn thì 
năng suất sẽ không tăng và cỡ tôm thu hoạch sẽ nhỏ hơn do đó lợi nhuận của vụ nuôi sẽ 
giảm. 

- Ao nuôi tôm không có quạt nước thì năng suất thích hợp sẽ tăng lên có thể đạt 1.500-
2.000 kg/ha/vụ do thể tích nước trong ao tăng, mật độ thả thích hợp là 7-15 con/m2. 

- Quạt nước cần được lắp đặt ở các ao tôm có mức sinh khối tôm trên 1.500 kg/ha. Cần 
một cánh quạt cho 4.000 tôm post nếu thả mật độ dưới 20 con/m2, nếu thả mật độ trên 
25 con/m2 thì 3.000 tôm post cần một cánh quạt đối với quạt trục dài quay được 50-70 
vòng/phút. Thả tôm càng dày thì hệ số thức ăn càng cao và đòi hỏi kỹ thuật nuôi phải 
tốt hơn. Mật độ tôm thả cần tương xứng với điều kiện ao nuôi, kỹ thuật nuôi và khả 
năng đầu tư thì mới đạt mức lợi nhuận cao. 
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2.7. NGUYÊN LÝ SỬ DỤNG VÔI VÀ CHLORIN TRONG NUÔI TÔM SÚ 

2.7.1. Vôi 
Thông thường 1 tấn/ha CaO hay 1,32 tấn/ha Ca(OH)2 thì đủ để tăng pH đất trên 10. Thời 
gian lưu lại trong nước đối với pH cao thì ngắn và tỉ lệ 2 tấn/ha thì hiệu quả hơn trong việc 
diệt vi khuẩn gây bệnh. Vôi sống và vôi tôi ít khi tinh khiết 100 %, do vậy việc sử dụng 
nồng độ cao hơn đảm bảo lượng vôi cần thiết được sử dụng để tạo pH cao. Đá vôi nông 
nghiệp không thể nâng pH đủ cao để diệt các tác nhân gây bệnh.  
Bên cạnh việc lọai trừ tác nhân gây bệnh, pH cao do bón vôi gây nên sự dịch chuyển từ 
NH4

+ sang NH3 và lọai bỏ NH3 ra ngoài không khí. 
- Vôi nông nghiệp / đá vôi CaCO3: 
+ Lượng bón trong nước ao nuôi: 100-300 kg/ha/lần 
+ Bón quanh bờ: 100-300 kg/ha/lần 
- Vôi đen / dolomite CaMg(CO3)2: + Lượng bón trong nước ao nuôi: 100-300 kg/ha/lần 
- Vôi hydrate Ca(OH)2: 
+ Lượng bón trong nước ao nuôi: 50-100 kg/ha/lần 
+ Bón quanh bờ: 50-100 kg/ha/lần 

- Vôi nung CaO: 
+ Chỉ dùng trong cải tạo để sát trùng đáy ao, diệt rong và loài tạp: 1,5-2 kg/10m2 vùng đáy 
ao bị đọng nước. 
+ Không dùng trong ao đang có tôm. 
 

Lượng vôi bón khi chuẩn bị ao 
pH đất Ca(OH)2 (kg/ha) 

> 6 < 500 

5-6 1.000 
< 5 1.500 

 

 pH đất >6: cần rửa lớp vôi sát trùng đáy ao trước khi cấp nước thả giống 

 Ao có hiện tượng xì phèn: phải rửa phèn trước khi bón vôi 
 

2.7.2. Chlorin 
Chlorin cũng được sử dụng để khử trùng nước và đáy ao. Khi sử dụng trong nước tác dụng 
của chlorin chủ yếu ở 2 dạng HOCl và OCl- được tạo thành phụ thuộc vào pH. Giá trị khử 
trùng HOCl 100 lần cao hơn so với OCl-, ở pH = 7,48 tỉ lệ HOCl và OCl- bằng nhau. 
pH<7,5 tỷ lệ HOCl cao hơn OCl- do đó tác dụng của chlorin sẽ gia tăng. Ngược lại ở giá trị 
pH cao hơn 7.5 – 8 tác dụng của chlorin giảm nhiều do đó tốt hơn nên sử lý nền đáy bằng 
vôi thay vì các hợp chất chlorin. Vôi và chlorin không nên sử dụng cùng một lúc, do vôi 
làm tăng pH và làm giảm hiệu quả của chlorin. 
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CHƯƠNG III 
CHƯƠNG III. KỸ THUẬT QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG AO NUÔI TÔM 

 
3.1. CHUẨN BỊ AO, RUỘNG NUÔI 
Để nuôi tôm sú cỡ lớn, trong điều kiện không thay nước hoặc ít thay nước (vì điều kiện bên 
ngoài đã bị ô nhiễm dịch bệnh) thì cải tạo ao là bước quyết định vì nếu không làm sạch đáy 
ao từ đầu thì trong quá trình nuôi rất khó làm sạch được nền đáy.  

3.1.1 Cải tạo ao, ruộng nuôi 

a) Đối với những ao, ruộng nuôi chất thải tập trung ở giữa: Các khu vực khác xung 
quanh ao đều sạch thì nên lấy lớp chất thải này ra. Trường hợp chất thải này không đáng kể 
thì tiến hành phơi đáy 45 ngày và chắc chắn cho đất nứt ra để oxy từ không khí đi vào 
trong đất làm sạch nền đáy, loại bỏ khí độc H2S, NH3,… và hạn chế vi khuẩn có hại phát 
triển mạnh trong tầng yếm khí. 

b) Đối với những ao đã nuôi lâu năm: chất bẩn tích tụ càng nhiều thì công tác cải tạo ao 
cần phải được thực hiện cẩn thận và vệ sinh sạch sẽ hơn các lần trước. Có hai cách cải tạo 
như sau: 

Sau mỗi vụ nuôi cần phải nạo vét sạch lớp bùn đen ra khỏi ao, ruộng, xảm mọi và gia 
cố lại bờ ao, ruộng phải đảm bảo không mọi, rò rỉ, mất nước. Trường hợp không thể 
tháo kiệt nước thì sử dụng máy bơm hút bùn đáy ra ao chứa chất thải. 

Phơi đáy ao, ruộng từ 7-15 ngày (tổng cộng 60 ngày) để phân hủy vật chất hữu cơ và 
khoáng hóa nền đáy ao, ruộng nuôi. Nếu có thể cày lật đáy ao phía dưới lên cho tiếp xúc 
với không khí và ánh sáng, trong khi cày lật thì kết hợp với bón vôi nông nghiệp (lượng 
bón tuỳ thuộc vào pH của đất). Sau khi phơi khô đủ thời gian thì bừa và trục lại, rút nước, 
đáy sẽ phẳng. Sau khi lấy nước vào đầy ao, ruộng, ngâm từ 1–2 ngày rồi tháo cạn để rửa 
ao, ruộng. 

Bón vôi nông nghiệp CaCO3 với liều lượng 50-100 kg/1000m2, bón khi đáy ao còn ướt. 
Phơi khô đáy ao, ruộng tới nứt chân chim. Trước khi lấy nước 1-2 ngày rải vôi nóng trên 
những vùng đáy ao bị đọng nước 1,5-2 kg vôi/10m2 để diệt rong tảo đáy.   

Chọn con nước tốt, cấp nước vào đầy ao, ruộng qua túi vải kate. Độ sâu mực nước cần đạt 
từ 1m đối với ruộng nuôi có trảng và 1,5m đối với ao nuôi bán công nghiệp và công 
nghiệp. 

c) Đối với ao đất phèn: thường khi đào ao, ruộng xong sẽ thấy một lớp phèn nâu đỏ trên 
bề mặt. Loại đất này càng phơi khô đáy ao thì càng bị xì phèn làm giảm pH. Khi đó lấy 
nước vào ao sẽ thấy pH nước tụt giảm cho dù có bón bao nhiêu vôi cũng không nâng được 
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pH lên và kết quả là tôm chậm lớn, tỷ lệ sống thấp. Một biểu hiện của những ao cải tạo sai 
kỹ thuật theo dạng này là nước ao chuyển màu da cam trong quá trình nuôi. Như vậy phải 
cải tạo theo qui trình sau: 

Khi đất khô hết màu đen thì lấy nước vào đầy ao để ngâm. pH nước sẽ tụt giảm nhanh và 
đợi cho đến khi pH nước không còn giảm nữa thì xả nước ra. Tiếp tục lấy nước vào ngâm 
cho đến khi pH nước buổi sáng của ngày thứ 5 giảm dưới 0,5 độ pH so với pH nước buổi 
sáng ngày thứ 1. Bón vôi cho đất và lấy nước vào nuôi. Liều lượng vôi bón tùy thuộc vào 
pH của đất như sau: 

pH đất Ca(OH)2 (kg/ha) 
> 6 < 500 

5-6  1.000 
< 5  1.500 

 

Trong quá trình nuôi nên duy trì mực nước ao nuôi cao hơn các ao xung quanh. Để tránh bị 
ép phèn. Rải vôi tôi Ca(OH)2 dọc bờ ao đề phòng mưa trôi phèn xuống ao.  

d) đối với những ao nuôi lâu năm: sẽ thấy màu nước không ổn định là do mất cân bằng 
giữa lượng Cacbon (C) và Nitơ (N) trong đất. Sau nhiều năm nuôi tôm, lượng Nitơ trong 
đất tăng lên nhưng lượng Cacbon thì không tăng nên không tạo diều kiện cho vi khuẩn có 
lợi phát triển để làm sạch đáy ao. Vì vậy để cải tạo đất cô bác bổ sung lượng Cacbon vào 
cho đất sẽ giúp vi khuẩn có lợi phát triển tốt và duy trì được màu nước ổn định trong suốt 
quá trình nuôi. Trục kỹ gốc rạ giúp mau phân hủy sẽ cung cấp thêm Cacbon vào đất. Nếu 
đốt gốc rạ sẽ làm mất nguồn Cacbon và làm cháy đất thành đất bụi, nước dễ bị đục phù sa 
do lớp đất bụi và khó gây màu nước. 

e) Đối với những ao, ruộng nuôi có trảng và mương bao quanh:  

Sau khi thu hoạch lúa tháo cạn nước trên ruộng, sên vét lớp bùn đáy ở mương. Làm sạch 
cây cỏ, tu sửa bờ ao chống rò rỉ, sạt lở nhằm giữ mực nước ao nuôi vào mùa khô nên trên 
80 – 100 cm và mùa mưa 60 – 80 cm. Tránh nhiễm bệnh cho tôm từ bên ngoài. 

Mặt ruộng cần bừa trục gốc rạ, cày xới đất.  Tiến hành cấp nước và ngâm 5 – 7 ngày sau đó 
xả bỏ, cần lặp lại nhiều lần để rửa phèn, giảm hữu cơ và loại trừ các tác nhân gây độc hại 
cho tôm. 

Tiến hành bón vôi CaCO3 5 – 10kg/100m2 và phơi đáy 15 ngày trước khi cấp nước vào 
ruộng nuôi.  

Lưu ý: Cải tạo ao theo cách nào cũng phải thõa mãn tiêu chí bảo vệ môi trường vì các 
nước nhập khẩu sản phẩm thủy sản đưa ra rào cản về bảo vệ môi trường 
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3.1.2.   Chuẩn bị nước cho ao, ruộng nuôi, chứa lắng, xử lý chất thải 

Nước cấp vào ao cần lọc qua lưới lọc dày để ngăn chặn tôm cá tạp, địch hại, đây là những 
động vật cạnh tranh thức ăn của tôm và là sinh vật trung gian mang mầm bệnh, giữ nước 
trong ao, ruộng 2 ngày cho trứng các loài địch hại nở ra rồi xử lý diệt tạp. Nếu mức thấp 
hơn 0,8m đối với ao có trảng và 1,3 m đối với ao không trảng thì nhiệt độ nước tăng cao và 
không ổn định. Khi lấy nước vào cần lưu ý và tránh lấy nước trong các trường hợp sau: 

- Nước có hiện tượng phát sáng vào ban đêm. 

- Nước có nhiều váng bọt, màng nhầy, có nhiều phù sa đen lơ lửng. 

- Khi thủy triều đang lên nên lấy khi nước bắt đầu bình, để hạn chế đưa các chất phù sa 
lơ lửng vào ao. 

Ao, ruộng lắng nước: Có diện tích bằng 20 – 30% diện tích ao nuôi và nên có đáy sâu hơn 
ao nuôi để tăng thể tích chứa nước.  

Ý nghĩa của ao lắng: 

- Chủ động nguồn nước sạch cấp vào ao nuôi mà không bị lệ thuộc vào chế độ thuỷ triều. 

- Lắng đọng phù sa, chất cặn, vẩn trong nước, gây màu cấp vào ao nuôi. 

- Giảm số lượng mầm bệnh trong nước: Trong thời gian lắng nước và xử lý hoá chất, tất 
cả các mầm bệnh bị tiêu diệt. Do đó, nước cấp vào ao sẽ an toàn hơn. 

- Với thời gian lắng từ 5 – 7 ngày, một lượng lớn vi sinh vật gây bệnh cho tôm, đặc biệt 
một số virus có thể bị tiêu diệt trong thời gian lắng nước do ít có cơ hội tìm được vật 
chủ ký sinh. 

Ao, ruộng xử lý chất thải: Có diện tích chiếm khoảng từ 10% ao nuôi. Ao này dùng để 
chứa chất thải khi cải tạo ao và chứa nước thải khi thay nước trong quá trình nuôi. Nước 
thải cần được xử lý trước khi thải ra môi trường chung. Không nên đưa trực tiếp chất thải 
ra môi trường vì sẽ làm ô nhiễm nguồn nước, lây lan dịch bệnh. 

     Nên xây dựng cống cấp và cống thoát nước riêng, mặt đáy ao nghiêng dần về phía 
cống để thoát nước được hoàn toàn. 

     Cần chắn lưới xung quanh ao nuôi, lưới chắn có chiều cao từ  0,3 - 0,5m để ngăn chặn 
các động vật mang mầm bệnh vào ao, đặc biệt là các loài giáp xác hoang dã như: cua, còng 
… đây là những vật chủ trung gian truyền mầm bệnh đốm trắng, MBV (bệnh còi), đầu vàng 
… cho tôm nuôi. 

Ý nghĩa của ao, ruộng xử lý nước thải: 

- Chủ động chứa bùn khi cải tạo ao nuôi. 
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- Xử lý nước thải trước khi thải ra môi trường bên ngoài. 

- Không gây ô nhiễm nguồn nước bên ngoài và lây lan dịch bệnh, tất cả các mầm bệnh bị 
tiêu diệt trước khi đưa ra môi trường bên ngoài.  

- Trường hợp không có ao ruộng chứa lắng nên be bờ để chứa bùn. 

 
3.2. CÁC CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG NƯỚC CẦN QUAN TÂM TRƯỚC KHI THẢ 
GIỐNG 

- Độ mặn: 5-25‰ 
- pH: 7,8-8,3 
- Độ kiềm: >60 ppm 
- Độ trong: <50 cm 
- Mức nước: 70-100 cm 

 

3.3. TẢO TRONG NƯỚC NUÔI TÔM 
- Nguồn thức ăn của các sinh vật phù du và các sinh vật phù du là thức ăn của tôm sú 

trong tháng nuôi đầu. 
- Ngăn tảo đáy phát triển. 
- Tạo bóng râm cho tôm. 
- Giảm ô nhiễm nước. 
- Giảm dao động nhiệt độ. 
- Giảm chất rắn lơ lửng. 

3.3.1. Gây màu nước 

Để gây màu nước có thể dùng phân vô cơ: NPK (20-20-0) với lượng: 1 kg/1.000m3/lần lập 
lại sau 3 ngày trong 1 tuần đầu, 1,5 kg/1.000m3/lần lập lại sau 5 ngày trong 2 tuần tiếp theo.  

Cách bón phân: hòa tan vào nước tạt đều khắp ao vào 8 – 9h sáng. Không bón phân khi 
nước có phù sa hoặc ao, ruộng có rong đáy. 

Những ao nuôi khó gây màu nước, hay màu nước không bền có thể sử dụng công thức gây 
màu bằng hữu cơ như sau:  

1kg bột đậu nành + 3 kg bột cám gạo + 1 kg bột cá, sử dụng cho 1.000m3 (nấu chín, tạt 
xuống ao mỗi buổi sáng cho đến khi nước có màu ổn định). 

    Vôi dolomite: 20 kg/1000 m3. 

 Rơm khô bó thành bó nhỏ bỏ xuống ao 10 – 15kg/1000m3 



Viện NCNT Thủy Sản II                                                          116 Nguyễn Đình Chiểu Q1, Tp HCM 

Giúp người dân nâng cao nhận thức về nuôi tôm 
 

23

Trường hợp sử dụng phương pháp gây màu nhưng không lên nên tiến hành kéo đáy ao sau đó 
dùng phân vô cơ NPK (20-20-0) với liều lưọng 2 kg/1000m3. lặp lại thao tác liên tục 3 – 4 
lần màu nước sẽ lên. (có thể bón visinh và dolomite vào ao). 

Lưy ý: pH nước trên 9 do ao có rong đáy sẽ không gây được màu nước. Chú ý diệt 
rong đáy trước khi cấp nước và thời gian cấp nước đầy ao không nên quá 3 ngày. 

3.3.2. Hóa chất phòng khuẩn ảnh hưởng đến sự phát triển của tảo 
- Virkon: ít ảnh hưởng đến tảo nên thích hợp sử dụng trong giai đoạn nuôi cần phải kích 
thích tảo phát triển (< 1,5 tháng). 

- GDA: ức chế sự phát triển của tảo nên thích hợp để sử dụng trong giai đoạn nuôi cần 
duy trì mật độ tảo hiện có. 

- BKC: gây chết tảo hàng loạt, có tác dụng tăng pH nhẹ. Thích hợp để sử dụng trong ao 
nuôi có pH < 8 và cần phải thay nước sau khi xử lý BKC trong vòng 24h. 

3.4. CHẾ ĐỘ THAY NƯỚC 

Các chỉ tiêu chất lượng nước cần quan tâm trong nuôi tôm sú 

 
Chỉ tiêu 

Khoảng thích 
nghi 

Khoảng thích hợp Khoảng không 
thích nghi 

pH 7,09,0 7,58,5 <6, >9,5 

Độ trong (cm) 2550 3040 <25, >50 

Oxy hòa tan (mg/l) 4,08,5 >4 <1 

Nhiệt độ (0C) 2235 2733 <11, >35 

Độ mặn (‰) 1035 1530 <5, >40 

Độ kiềm (mg CaCO3/l) 60200 80150 <40, >300 

 
Chế độ thay nước 

Nuôi thâm canh Nuôi bán thâm canh 
- Trong 30 ngày nuôi đầu không cần xổ 
nước, cấp nâng mức nước lên 1-1,2 m 

- Trong 30 ngày nuôi đầu không cần xổ 
nước, cấp nâng mức nước lên 0,7-1,2 m 

- Thay 20-30% nước: 
 + Tảo lên màu đậm và độ trong 
<20cm 
 + Dao động pH sáng chiều >0,5 

- Thay 20-30% nước: 
 + Tảo lên màu đậm và độ trong 
<25cm 
 + Dao động pH sáng chiều >1 

- Thay 30-50% nước sau 6-12 giờ khi xử 
lý hóa chất làm chết tảo  

- Thay 30-50% nước sau 6 giờ khi xử lý 
hóa chất làm chết tảo  
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3.5. SỬ DỤNG HÓA CHẤT CẢI THIỆN CHẤT LƯỢNG NƯỚC 
 Kích thích tảo phát triển: 
- Bón phân 
- Dolomite: 50-100 kg/ha/lần  cung cấp Mg cho quá trình phân chia của tảo 
- Đường cát: 0,5-1 kg/1.000m3  cung cấp nguồn C cho tảo 
 Diệt bớt tảo: 
- pH<8: BKC 0,3-0,5 kg/1.000m3   ở 1/3 ao phần cuối gió lúc 9-10 giờ sáng 
- pH>8: formol 10-15 kg/1.000m3 ở 1/3 ao phần cuối gió lúc 9-10 giờ sáng 
- Vôi: Vôi nóng/vôi bung 30-50 kg/ha/lần, vôi nông nghiệp 50-100 kg/ha/lần vào lúc 

đêm 20-21 giờ 
 Giảm pH: trường hợp pH>9 
- formol: 6-10 l/ha, liên tục mỗi ngày vào 9-10 giờ sáng đến khi pH <8,5 
- Đường cát: 2-5 kg/1.000m3  lúc 9-10 giờ sáng  kích thích vi khuẩn phát triển phân 
hủy hữu cơ 
- Acid acetic: 0,5-2 kg/1.000m3  lúc 10-12 giờ sáng 
 Giảm biến động pH: 
- Vôi: vôi nông nghiệp 50-100 kg/ha/lần vào lúc đêm 20-21 giờ 
 Tăng độ kiềm: 
- pH <8: CaCO3 100-200 kg/ha/lần 
- pH >8: bột vỏ sò 100-200 kg/ha/lần 

 Lập lại sau 3-5 ngày đến khi độ kiềm > 80 ppm 

 Đáy ao bẩn cục bộ 
- Zeolite: 1kg/m2 đáy ao bẩn 

3.6. QUẢN LÝ THỨC ĂN  
Quản lý thức ăn cho ao nuôi tôm là một vấn đề mà đòi hỏi người nuôi cần phải có kinh 
nghiệm thực tế và theo dõi ao nuôi thật kỹ trong suốt mùa vụ. 
Trường hợp cho tôm ăn quá nhiều thừa hoặc thiếu đều ảnh hưởng đến đàn tôm. 

Nếu cho tôm ăn quá thiếu sẽ gây tác hại đến tôm nuôi: 
Tôm chậm lớn 
Hiện tượng phân đàn ngày càng rõ rệt 
Tỷ lệ sống thấp vì tôm ăn lẫn nhau nhiều hơn. 

Nếu cho tôm ăn quá thừa sẽ gây nên: 
Đáy ao, ruộng ô nhiễm nhanh chóng 
Oxy tầng đáy thấp đặc biệt ban đêm 
Tảo phát triển mạnh, pH trong ngày thay đổi lớn. 
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Như vậy để tránh trường hợp cho tôm ăn quá thiếu hoặc quá thừa. Người nuôi cần theo dõi 
kỹ tình hình ăn mồi của tôm nuôi hàng ngày thông qua việc kiểm tra vó sau mỗi bữa cho 
ăn. Đồng thời cũng định kỳ chài và cân tôm 7 ngày 1 lần để xác định tỷ lệ sống chính xác 
hơn.  

3.6.1. Cho tôm ăn tháng đầu 

Cho ăn 4 lần/ngày đêm 
Ngày đầu tiên cho tôm ăn 1.5 kg/ngày/100000 con tôm sú giống  
Trong vòng 10 ngày đầu tăng thêm 0.2 kg/ngày/100000 con  
20 ngày tiếp theo tăng thêm              0.3 kg/ngày/100000 con 
Đạt vó kiểm tra tỷ lệ sống bắt đầu tuần thứ 3 

3.6.2.  Thức ăn trong ngày (TATN) 

                         % Thức ăn  
TATN (kg) =                             x   trọng lượng đàn tôm (kg) 
                             100 

3.6.3. Vó và cách đặt vó 

Vó là dụng cụ dùng để kiểm tra lượng thức ăn mỗi bữa cho ăn. Thông qua đó để điều chỉnh 
lượng thức ăn lần sau chính xác hơn. 
Hình dạng của vó có thể là hình vuông hoặc hình tròn với cạnh là 0.8m 

 
Số lượng vó theo dõi thức ăn tôm của 1 ao nên đặt nhiều hơn 2 vó 

 
Vị trí đặt vó: Tránh đặt vó ở góc ao vì đây là nơi tập trung nhiều chất thải 
Đặt vó cách chân bờ đáy ao 0,5 m – 1m 
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Đặt vó sau cánh quạt nước 12 – 15m 
Thời gian kiểm tra vó phụ thuộc vào trọng lượng của tôm nuôi như sau: 

Trọng lượng tôm (g) % thức ăn bỏ vó Thời gian kiểm tra vó (giờ) 

2 – 6  2 2,5 

6 – 15 2,8 1,5 – 2,0 

15 – 25  3,5 1,0 – 1,5  

 25 - 40 4 0,45 

 
Lượng thức ăn cho vào vó được tính theo công thức sau: 
                                                Thức ăn 1 bữa (kg) x % vó x 16.000 
Thức ăn cho 1 vó (gram)  =  
                                                              Diện tích ao (m2) 
Thời gian kiểm tra vó được tính từ lúc cho ăn.  
 
Căn cứ vào thức ăn dư trong vó mà điều chỉnh thức ăn 

Nếu vó hết tăng thêm 5% thức ăn cho lần sau 
Nếu vó còn 10% thức ăn, giữ nguyên thức ăn cho lần sau 
Nếu vó còn 11% - 25% thức ăn, giảm 10% thức ăn cho lần sau 
Nếu vó còn 26% - 50% thức ăn, giảm 30% thức ăn cho lần sau 
Nếu vó còn trên 50% thức ăn, giảm 50% thức ăn cho lần sau 

 
Việc bỏ thức ăn trong vó nên căn cứ vào trọng lượng tôm và kiểm tra vó một cách chặt chẽ. 
Việc chuyển đổi mã số thức ăn nên căn cứ vào trọng lượng tôm để làm tiêu chuẩn, không 
dựa vào tuổi tôm. 

Trong thời gian chuẩn bị đổi mã số thức ăn, nên cho ăn cả hai loại thức ăn để sử dụng ít 
nhất trong 5 ngày. 

Khi tôm được 60 ngày tuổi, nên chài tôm từ 7 – 10 ngày/lần để kiểm tra tỷ lệ tăng trưởng 
của tôm có đạt tiêu chuẩn không. 

Để việc điều chỉnh thức ăn cho lần sau được chính xác hơn, cần kết hợp kiểm tra vó với 
điều kiện khí hậu thời tiết ngày đêm, giai đoạn tôm đang lột xác, chất lượng nước trong ao 
nuôi như nhiệt độ, hàm lượng oxy hòa tan. 
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3.6.4. Lợi ích của việc đặt vó kiểm tra 

Đánh giá thức ăn cần thiết cho tôm chính xác hơn hạn chế tình trạng thiếu thức ăn hay thừa 
thức ăn gây ô nhiễm đáy ao. 
Theo dõi kiểm tra được thường xuyên tình hình sức khỏe của tôm nuôi thông qua một số 
yếu tố sau: 

Phản xạ của tôm khi kiểm tra vó. 
Độ dài, màu sắc, phân của tôm trên vó. 
Cơ thể tôm có sạch không, đường ruột thức ăn có liên tục không. 
Xác tảo tàn chết lắng động vào trong vó. 

3.6.5. Lợi ích của việc chài tôm 

Kiểm tra được tình hình sức khỏe của tôm nuôi. Cơ thể tôm sạch hay bẩn, đầy đủ phụ bộ 
hay không, có hiện tượng phân đàn không. 
Xác định tỷ lệ sống một cách chính xác hơn từ đó điều chỉnh lượng thức ăn cho phù hợp. 
Xác định độ tăng trưởng hàng ngày qua đó dự đoán tốc độ phát triển đàn tôm trong thời 
gian tới. 
 
Khi chài chú ý: 
Cần chài 6 điểm trong mỗi ao tôm trong lần kiểm tra. 
Khi chài kiểm tra tôm nên chọn thời điểm sáng sớm hay chiều mát. 
Tránh chài tôm trong giai đoạn đang lột xác. 
Thời gian chài tôm kiểm tra tốt nhất là 30 phút trước khi cho tôm ăn. 
 
Các điểm chài tôm 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bùn đáy ao nuôi chiếm 30% diện tích đáy ao nuôi tôm 
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Bảng 3.1:  Phương pháp sử dụng thức ăn nuôi tôm 
Tuổi 
tôm 

(ngày 

Cỡ tôm  
(con/kg) 

Trọng 
lượng 
tôm 

(g/con) 

Mức 
tăng 

trưởng 
(gam/con/

ngày) 

% thức 
ăn/trọng 

lượng 
tôm 

Lượng 
thức ăn 

(kg/100000 
con/ngày) 

Tỷ lệ 
phần 
trăm  
(tất cả 

các 
vó) 

Thời 
gian 
kiểm 
tra vó 
(giờ) 

Số lần 
cho 

ăn/ngày  

1  0,1  4 
10  0,2 0,02 4 

20  1,0 0,08 

Ngày đầu tiên 1.5 kg/ngày/100.000 con 
tôm sú giống  
Trong vòng 10 ngày đầu tăng thêm 0,2 
kg/ngày/100.000 con  
20 ngày tiếp theo tăng thêm  0,3 
kg/ngày/100.000 con 

4 

30 400 2,5 0,15 6,5 16 2,0 2,5 4 

40 250 4,0 0,15 5,5 22 2,4 2,5 4 
50 155 6,5 0,25 4,4 28 2,6 2,5 4 

60 105 9,5 0,30 3,9 37 2,8 2,0 4 
70 77 13,0 0,35 3,5 45 3,0 2,0 4 

80 60 16,5 0,35 3,2 52 3,2 1,5 4 
90 48 20,5 0,40 2,9 59 3,4 1,5 4 - 5 
100 40 25,0 0,45 2,7 67 3,6 1,0 4 - 5 

110 33 29,5 0,45 2,5 73 3,8 1,0 4 - 5 
120 28 35,0 0,55 2,3 80 4,0 1,0 4 - 5 
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29  Hình 4.1. Quaït nöôùc truïc ngaén 2 HP 

CHÖÔNG IV 

CHƯƠNG IV. QUẠT NƯỚC TRONG NUÔI TÔM SÚ 
 

4.1. GIÔÙI THIEÄU 

 Ngaøy nay kyõ thuaät nuoâi toâm suù ñaõ coù nhöõng böôùc tieán lôùn. Maät ñoä nuoâi ngaøy 

caøng ñöôïc naâng cao nhaèm taêng nhanh naêng suaát nuoâi. Hình thöùc nuoâi truyeàn thoáng 

quaûng canh vaø quaûng canh caûi tieán chæ ñaït naêng suaát 100-400kg/ha/naêm, maät ñoä nuoâi 5-

10 con/m2 coù theå ñaït naêng suaát 1-2 taán/ha/vuï (4-5 thaùng), maät ñoä nuoâi > 20 con/m2 coù 

theå ñaït naêng suaát > 3 taán/ha/vuï vaø naêng suaát coù theå ñaït 10 taán/ha/vuï vôùi maät ñoä nuoâi 

50-60 con/m2. Quaït nöôùc laø yeâu caàu kyõ thuaät coù lieân quan ñeán caùc giaûi phaùp taêng cöôøng 

söùc chöùa sinh hoïc cuûa ao nuoâi phuø hôïp vôùi maät ñoä nuoâi cao. Quaït nöôùc coù caùc vai troø: 

- Taêng cöôøng oxy hoøa tan cung caáp cho söï hoâ haáp cuûa caùc sinh vaät vaø quaù trình phaân 

huûy höõu cô trong nöôùc. 

- Taïo doøng chaûy cuoán caùc chaát baån vaøo khu vöïc laéng tuï taäp trung, hình thaønh khu vöïc 

ñaùy ao saïch cho toâm cö truù. 

- Choáng phaân taàng nöôùc ngoït, maën khi möa to. Xaùo troän caùc lôùp taûo trong nöôùc goùp 

phaàn duy trì söï phaùt trieån oån ñònh cuûa taûo. 

- Quaït nöôùc giuùp phaân boá ñeàu hoùa chaát xöû lyù nöôùc. 

- Taêng cöôøng quaù trình bay hôi cuûa caùc khí ñoäc nhö: NH3, H2S, … 

- Kích thích toâm hoaït ñoäng 

Nuoâi toâm suù maät ñoä > 10 con/m2, quaït nöôùc vaø suïc khí ñaùy laø yeâu caàu baét buoäc ñeå coù 

theå quaûn lyù toát moâi tröôøng ao nuoâi. 
 

4.2. CAÙC LOAÏI QUAÏT NÖÔÙC 

4.2.1 Quaït nöôùc truïc ngaén 
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- Coù 2, 4 vaø 8 caùnh vaän haønh baèng moâ tô ñieän. 

- Loaïi 2 caùnh quaït vaän haønh baèng moâ tô 1HP, ñöôïc duøng ôû nhöõng ao coù möùc nöôùc 

<1,2 m. 

- Loaïi 4 hoaëc 8 caùnh quaït vaän haønh baèng moâ tô 2HP, ñöôïc duøng ôû nhöõng ao coù möùc 

nöôùc > 1,2 m. 

4.2.2. Quaït nöôùc truïc daøi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coù theå laép 15 caùnh quaït treân truïc daøi 15 m. Ñoäng cô vaän haønh quaït nöôùc ñaët treân bôø coù 

theå laø moâ tô ñieän hoaëc maùy daàu diesel coâng suaát 2-10HP. Vaän haønh quaït nöôùc baèng 

maùy daàu thích hôïp vôùi hieän traïng nhieàu vuøng nuoâi toâm chöa coù ñieän löôùi quoác gia vaø 

nguoàn ñieän thieáu oån ñònh. 

Moät maùy daàu 9-10HP coù theå vaän haønh 2 daøn quaït 15 caùnh vôùi toác ñoä quay cuûa caùnh 

quaït 50-80 voøng/phuùt. Neáu toác ñoä quaït nhanh, caùc choát noái giöõa nhöõng oáng laùp seõ mau 

gaõy vaø caàn phaûi taêng coâng suaát cuûa maùy daàu. 

Laép ñaët quaït nöôùc truïc daøi hôïp lyù seõ coù hieäu quaû taïo doøng nöôùc toát hôn vaø taïo ra vuøng 

ñaùy ao saïch roäng hôn so vôùi quaït nöôùc truïc ngaén. 

Moät maùy daàu 9-10HP coù theå vaän haønh 2 daøn quaït 15 caùnh vôùi toác ñoä quay cuûa caùnh 

quaït 50-80 voøng/phuùt. Neáu toác ñoä quaït nhanh, caùc choát noái giöõa nhöõng oáng laùp seõ mau 

gaõy vaø caàn phaûi taêng coâng suaát cuûa maùy daàu. 

Laép ñaët quaït nöôùc truïc daøi hôïp lyù seõ coù hieäu quaû taïo doøng nöôùc toát hôn vaø taïo ra vuøng 

ñaùy ao saïch roäng hôn so vôùi quaït nöôùc truïc ngaén. 

 
Hình 4.2.   Quaït nöôùc truïc daøi 
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Ñoái vôùi ao hình chöõ nhaät daøi coù chieàu 

ngang 15-30 m coù theå boá trí quaït 

nöôùc truïc daøi suoát chieàu ngang ao. 

Quaït nöôùc ñoàn chaát baån veà cuoái ao 

nôi ñaùy ao saâu nhaát 

Toác ñoä quay cuûa maùy daàu khoaûng 2.200 

voøng/phuùt qua boä phaän giaûm toác cho toác 

ñoä quay cuûa caùnh quaït coøn 50-80 

voøng/phuùt. Boä phaän giaûm toác laøm nheï 

söùc keùo cuûa maùy daàu, nhôø ñoù 1 maùy 

daàu coù theå vaän haønh 2-3 daøn quaït nöôùc 

truïc daøi  
Hình 4.4: Maùy daàu vaø boä giaûm toác 

 
Hình 4.3: Quaït nöôùc truïc daøi ñaët 

ngang ao 

 

Hình 4.5: Heä thoáng truïc laùp doïc bôø ao 

Heä thoáng truïc laùp doïc bôø ao truyeàn 

ñoäng töø maùy daàu ñeán caùc daøn quaït nöôùc 

ôû nhöõng vò trí khaùc nhau. 

 
Hình 4.6: Boä phaän chuyeån nhoâng 

Boä phaän chuyeån nhoâng lieân keát giöõa 

daøn quaït nöôùc vaø heä thoáng truïc laùp doïc 

bôø. Caùc caït ñaêng (cardan) ñöôïc söû duïng 

laø loaïi coù baïc ñaïn. Caït ñaêng coù baïc ñaïn 

ñaït ñoä choáng rung toát nhaát. Tuy nhieân, 

caït ñaêng loaïi naøy coù giaù thaønh cao, caàn 

phaûi boâi trôn thöôøng xuyeân vaø khoâng 

thích hôïp cho tieáp xuùc vôùi nöôùc maën. 

Caùc caït ñaêng coù baïc ñaïn thöôøng ñöôïc 

söû duïng cho heä thoáng truïc laùp treân bôø. 
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4.2.3. Suïc khí hieäu öùng Venturi 

 

 

 

 

 

 

  
 

Hình 4.10:   Suïc khí hieäu öùng venturi 

 

Hình 4.7:   Caït ñaêng boá 

Taám boá caït ñaêng coù hình vuoâng 

caïnh 0,2 m. Loaïi caït ñaêng naøy caáu 

taïo ñôn giaûn vaø coù giaù thaønh haï. 

 
Hình 4.8:   Caït ñaêng caûi tieán 

Caït ñaêng caûi tieán khoâng duøng baïc ñaïn 

neân coù theå chòu ñöôïc nöôùc maën, caït ñaêng 

loaïi naøy ñaït ñöôïc ñoä gaáp khuùc (ñoä nhaøo) 

lôùn. Caït ñaêng caûi tieán loaïi naøy thöôøng 

ñöôïc laép ñaët taïi caùc ñoaïn gaáp khuùc gaàn 

meùp nöôùc ao nuoâi. 

   

Hình 4.9:   Caùc loaïi phao ñöôïc duøng cho quaït nöôùc truïc daøi 
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Vaän haønh baèng moâ tô ñieän 2HP. Maùy naøy huùt khí roài thoåi vaøo doøng nöôùc theo moät goùc 

nghieâng. Suïc khí hieäu öùng Venturi ñöôïc taêng cöôøng theâm cho quaït nöôùc ñoái vôùi ao coù 

möùc nöôùc > 1,5 m. Nhöõng ao caïn söû duïng maùy naøy coù theå bò xoùi moøn vaø laøm nöôùc ao bò 

ñuïc. 

4.3. VÒ TRÍ QUAÏT NÖÔÙC 

- Quaït nöôùc caàn ñöôïc laép ñaët tröôùc khi thaû gioáng, 4-8 quaït cho 1 ha. 

- Quaït nöôùc ñaët caùch bôø ao 3-5 m hoaëc caùch chaân bôø 2 m. 

- Khoaûng caùch giöõa 2 quaït nöôùc töø 30-40 m ñoái vôùi quaït nöôùc truïc daøi vaø 40-50 m ñoái 

vôùi quaït nöôùc truïc ngaén. 

- Quaït nöôùc caàn ñöôïc ñaët taïi 4 goùc ao vaø thieát keá quaït nöôùc sao cho taïo ñöôïc doøng 

chaûy toát nhaát ñeå gom tuï chaát baån. 

- Quaït nöôùc caàn ñöôïc boå sung sau thaùng nuoâi thöù 1 neáu khoaûng caùch giöõa 2 quaït nöôùc 

> 50 m. Neáu khoaûng caùch giöõa 2 quaït nöôùc töø 50-70 m, quaït nöôùc boå sung neân ñöôïc laép 

ñaët ôû khoaûng giöõa vaø gaàn hôn vaøo giöõa ao caùch bôø 10-15 m. Neáu khoaûng caùch giöõa 2 

quaït nöôùc töø 70-100 m quaït nöôùc boå sung ñöôïc laép ôû khoaûng giöõa vaø caùch bôø 3-5 m. Khi 

laép boå sung quaït nöôùc caàn chuù yù traùnh xaùo troän cuøng luùc nhöõng vuøng laéng tuï chaát baån. 

-  

4.4. SOÁ LÖÔÏNG QUAÏT NÖÔÙC 

- Ñoái vôùi quaït nöôùc truïc daøi: Qua thöïc nghieäm chuùng toâi nhaän thaáy caàn 100-150 

caùnh quaït cho 1ha. 

- Ñoái vôùi quaït nöôùc truïc ngaén: caàn ít nhaát 20-25 HP/ha ñeå coù theå taïo ra ñuû dieän tích 

ñaùy ao nuoâi saïch. Nhu caàu quaït nöôùc coù theå taêng leân 30-35 HP/ha vaøo giai ñoaïn cuoái vuï 

nuoâi ôû moâ hình nuoâi toâm suù coâng nghieäp.  

Tröôøng hôïp ñaùy ao bò nhieãm baån nhu caàu quaït nöôùc seõ taêng leân. 

 

4.5. VAÄN HAØNH QUAÏT NÖÔÙC 

 Quaït nöôùc vaøo nhöõng thôøi ñieåm caàn thieát seõ giaûm ñöôïc thôøi gian vaän haønh quaït 

nöôùc do ñoù giaûm ñöôïc chi phí. Ñieàu naøy phuï thuoäc vaøo tình traïng ao nuoâi vaø khaû naêng 

quaûn lyù ao cuûa ngöôøi nuoâi. Thôøi gian vaän haønh quaït nöôùc ñöôïc chuùng toâi ñeà nghò theo 

baûng sau: 
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QUAÛN LYÙ QUAÏT NÖÔÙC 

TUAÀN NUOÂI THÔØI ÑIEÅM QUAÏT NÖÔÙC TOÅNG SOÁ GIÔØ QUAÏT 

1 – 3 4:00-5:30; 9:00-10:00 2,5 giôø 

4 – 5 3:00-5:30; ; 9:00-10:00; 16:30-17:30 4,5 giôø 

6 – 11 2:00-5:30; 8:30-9:30; 16:30-17:30;  

20:30-21:30 

6,5 giôø 

12-14 0:00-5:30; 8:30-9:30; 16:30-17:30;  

20:30-21:30 

8,5 giôø 

15- thu hoaïch 23-6; 7-9; 16-18; 19:30-21:30 12 giôø 
 

- Quaït nöôùc lieân tuïc khi möa keùo daøi. 

- Quaït nöôùc khi oxy hoøa tan < 4 ppm. Taêng cöôøng quaït nöôùc suoát ngaøy tröø khi cho aên 

trong tröôøng hôïp taûo taøn hoaëc khi xöû lyù hoùa chaát. Tuy nhieân trong tröôøng hôïp xaáu nhaát 

coù theå ngöng cho aên vaø quaït nöôùc lieân tuïc. 

- Quaït nöôùc 1-2 giôø tröôùc khi cho aên ñeå kích thích toâm hoaït ñoäng seõ tieâu thuï nhanh 

heát thöùc aên khi cho aên. Ngöng quaït nöôùc ½ giôø ñeå nöôùc giaûm chuyeån ñoäng roài cho toâm 

aên. 
 

4.6. HIEÄU QUAÛ QUAÏT NÖÔÙC TRONG CAÙC MOÂ HÌNH NUOÂI TOÂM SUÙ COÂNG 
NGHIEÄP DO VIEÄN NGHIEÂN CÖÙU NUOÂI TROÀNG THUÛY SAÛN II THÖÏC HIEÄN 
TRONG CAÙC NAÊM 1997-1999 

 Trong caùc naêm 1997-1999 Vieän Nghieân Cöùu Nuoâi Troàng Thuûy Saûn II ñaõ thöïc 

hieän caùc moâ hình nuoâi toâm suù coâng nghieäp: 

- Naêm 1997: nuoâi toâm suù coâng nghieäp qui moâ noâng hoä taïi Duyeân Haûi – Traø Vinh treân 

hai ao 1.500 m2 (Ao 1) & 700 m2 (Ao 2). 

- Naêm 1998: nuoâi toâm suù coâng nghieäp qui moâ trang traïi taïi Vaøm Laùng - Goø Coâng 

Ñoâng – Tieàn Giang treân ao 6.000 m2 (Ao 3). 

- Naêm 1999: thöïc nghieäm nuoâi toâm suù coâng nghieäp treân caùc vuøng sinh thaùi khaùc nhau 

cuûa ÑBSCL: 

 + Vuøng coàn, baõi boài ven bieån taïi Coàn Coáng – Goø Coâng Ñoâng – Tieàn Giang treân 

hai ao coù dieän tích moãi ao 3.000 m2 (Ao 4 & Ao 5). 

 + Vuøng röøng ngaäp maën taïi Laâm Ngö Tröôøng Coâng Ích Kieán Vaøng – Caø Mau 

treân ao 2.000 m2 (Ao 6). 
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 + Vuøng ñaát nhieãm pheøn, maën mieàn Ñoâng Nam Boä taïi Hôïp Taùc Xaõ Quyeát Thaéng 

– Baø Ròa-Vuõng Taøu treân ao 15.000 m2 (Ao 7). 

 + Vuøng cao trieàu Nam Soâng Haäu taïi Coâng Ty Nuoâi Troàng Thuûy Saûn Vónh Haäu – 

Baïc Lieâu treân 8 ao nuoâi dieän tích moãi ao 10.000 m2 (Ao 8). 
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Chaát baån ñöôïc quaït nöôùc cuoán ñi seõ laéng tuï nhieàu taïi nhöõng vuøng ñaùy ao truõng. Ñieàu 

naøy caøng thaáy roõ hôn trong tröôøng hôïp Ao 2. Ao naøy coù ñaùy ao doác daàn veà phía ñaàu ao 

nôi ñaët quaït nöôùc. Quaït nöôùc taïo doøng veà phía cuoái ao nhöng vaãn coù moät phaàn lôùn chaát 

baån laéng tuï ôû ñaàu ao – nôi ñaùy ao saâu nhaát. Do ñoù khi thieát keá vuøng ñaùy ao laéng tuï chaát 

baån trong nuoâi toâm suù coâng nghieäp caàn phaûi coù cao trình ñaùy ao thaáp nhaát song song vôùi 

vieäc taïo doøng chaûy hôïp lyù. 

 + Caùc ao coù daïng troøn hoaëc vuoâng seõ thuaän lôïi ñeå taïo doøng nöôùc xoay troøn vaø 

caùc chaát baån seõ laéng tuï vaøo giöõa ao. Ñaùy ao thieát keá coù daïng loøng chaûo truõng giöõa seõ 

taïo ñöôïc vuøng laéng tuï chaát baån hieäu quaû ôû khu vöïc trung taâm cuûa ao. 

 + Caùc ao hình chöõ nhaät daøi (chieàu roäng ao thöôøng töø 8-30 m) laø daïng ao 

thöôøng gaëp hieän nay ôû ÑBSCL do chi phí ñaøo ñaép reû hôn so vôùi ao hình vuoâng. 

Quaït nöôùc doàn chaát baån veà cuoái ao vaø thieát keá ñaùy ao doác veà cuoái ao nôi coù coáng 

xaû nöôùc ñaùy, moät phaàn chaát baån seõ ñöôïc loaïi khoûi ao khi xoå thay nöôùc. Ñaây laø 

giaûi phaùp ñöôïc chuùng toâi aùp duïng cho Ao 1, Ao 2, Ao 4 & Ao 5. Caùc Ao 2, Ao 4 

& Ao 5 ñaõ khoâng taïo ñöôïc vuøng ñaùy ao saïch. Caùc nguyeân nhaân ñöôïc ñuùc keát nhö 

sau: 

Ao 2 coù ñoä doác ñaùy ao ngöôïc vôùi doøng quaït nöôùc. 

Ao 4, Ao 5 ñaõ ñöôïc chuù yù thieát keá ñaùy ao doác daàn veà cuoái ao vaø ôû 15-20 m cuoái ñaùy ao 

saâu hôn töø 0,2-0,5 m laø nôi laéng tuï chaát baån. Tuy nhieân khi vaän haønh quaït nöôùc ñaõ taïo 

doøng chaûy maïnh laøm xaùo troän vuøng laéng tuï chaát baån. Doøng nöôùc chaûy maïnh ôû cuoái ao 

ñaõ haïn cheá quaù trình laéng tuï caùc chaát baån, maët khaùc laïi xaùo troän caùc chaát baån ñaõ laéng tuï. 

Caùc chaát baån theo doøng nöôùc chaûy ngöôïc ôû ven bôø phaân boá khaép ao. Ñeå haïn cheá hieän 

töôïng naøy caàn giaûm löu toác doøng chaûy ôû cuoái ao baèng caùch giaûm toác ñoä quay cuûa daøn 

quaït nöôùc cuoái (töø 70-80 voøng/phuùt giaûm coøn 40-60 voøng/phuùt) vaø gia taêng khoaûng caùch 

töø daøn quaït nöôùc cuoái ñeán cuoái ao (töø 50-60m). 
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- ÔÛ Ao 6: khoaûng caùch giöõa 2 daøn quaït laø 48 m lôùn hôn yeâu caàu laø 30-40 m, do ñoù khaû 

naêng laøm saïch phaàn ñaùy ao ôû giöõa 2 daøn quaït bò haïn cheá. Maët khaùc do khoâng boá trí 

caùnh quaït ôû khoaûng giöõa neân phaàn ñaùy ao ôû khoaûng giöõa theo chieàu ngang khoâng ñöôïc 

laøm saïch. Boá trí quaït nöôùc theo moâ hình naøy ñaõ khoâng taïo ñöôïc vuøng laéng tuï chaát baån 

taäp trung. 

- ÔÛ Ao 7: boá trí quaït nöôùc 1, 2 & 3 ôû vuøng ao saâu coù möùc nöôùc > 1,5 m. ÔÛ möùc nöôùc > 

1,5 m hieäu quaû laøm saïch ñaùy ao cuûa quaït nöôùc truïc daøi bò giaûm nhieàu. Maët khaùc nhö ñaõ 

ñeà caäp ôû treân, caùc chaát baån coù khuynh höôùng laéng tuï nôi vuøng ñaùy ao saâu. Do ñoù boá trí 

quaït nöôùc nhieàu taïi vuøng naøy seõ gaây xaùo troän caùc chaát baån laéng tuï laøm taêng chæ soá NH3-

N trong nöôùc ao nuoâi. Daøn quaït nöôùc 3 vaø 9 boá trí gaàn vôùi caïnh ao ñoái dieän, doøng nöôùc 

chaûy tôùi maïnh doäi vaøo thaønh ao hình thaønh doøng chaûy ngöôïc ven bôø. Ñieàu naøy cuõng gaëp 

phaûi trong boá trí quaït nöôùc Ao 8 – Sô ñoà I. 

- Ao 8 coù dieän tích 1 ha ñöôïc boá trí 8 daøn quaït chia ñeàu cho 4 caïnh ao. Moãi daøn quaït 

12 caùnh ñöôïc laép treân truïc daøi 15 m, caùnh quaït trong cuøng caùch bôø khoaûng 3 m. Quaït 

nöôùc ñöôïc laép ñaët theo Sô ñoà I khi vaän haønh ñoàng loaït 8 daøn quaït trong ao ñaõ xuaát hieän 

doøng chaûy ngöôïc taïi 4 goùc ao taïo thaønh xoaùy nöôùc taïi caùc vò trí naøy. Keát quaû, ngoaøi khu 

vöïc laéng tuï chaát baån ôû giöõa ao coù theâm caùc khu vöïc laéng tuï chaát baån ngoaøi yù muoán taïi 4 

goùc ao. Ñaây laø ñieåm haïn cheá caàn ñöôïc ñaëc bieät chuù yù trong nuoâi toâm suù coâng nghieäp. 

Caàn thieát keá 4 goùc ao nuoâi theo daïng hình caùnh cung môû vaø laép ñaët vò trí quaït nöôùc hôïp 

lyù sao cho khoâng taïo caùc xoaùy nöôùc taïi 4 goùc ao nhaèm taïo ra nhieàu hôn dieän tích ñaùy ao 

ñöôïc laøm saïch. Quaït nöôùc ñöôïc laép ñaët laïi theo Sô ñoà II ñaõ khoâng coøn caùc xoaùy nöôùc taïi 

4 goùc ao. 

- Ao 1 coù ñoä doác ñaùy ao cuøng chieàu vôùi doøng quaït nöôùc. Boá trí quaït nöôùc hôïp lyù vaø 

vaän haønh quaït nöôùc ôû cuoái ao taïo doøng chaûy chaäm ít gaây xaùo troän vuøng laéng tuï chaát baån 

do ñoù ñaõ taïo ñöôïc vuøng taäp trung laéng tuï chaát baån. 
 

- Ao 3 söû duïng quaït nöôùc vaän haønh baèng moâ tô ñieän 3 phase. Ao 6.000 m2 ñöôïc boá trí 

4 quaït nöôùc 2 HP vaø 2 quaït nöôùc 1 HP. Vaän haønh quaït nöôùc theo sô ñoà boá trí ñaõ taïo 

ñöôïc vuøng taäp trung laéng tuï chaát baån. Tuy nhieân, vaøo cuoái thaùng nuoâi thöù III khi ao nuoâi 

ñaït söùc chöùa > 5 taán toâm/ha, giaù trò DO buoåi saùng thöôøng < 4 ppm. Ñieàu naøy cho thaáy 

vôùi toång coâng suaát quaït nöôùc 10 HP/6.000 m2 (töông ñöông 17 HP/ha) chöa ñaùp öùng 

ñöôïc nhu caàu taêng DO nöôùc ao nuoâi vaøo cuoái vuï. 
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Doïn taåy saïch ñaùy ao tröôùc khi baét ñaàu vuï nuoâi môùi, choïn con gioáng saïch beänh thaû nuoâi, 

boá trí vaø vaän haønh quaït nöôùc hôïp lyù taïo ñöôïc ít nhaát 60% dieän tích ñaùy ao saïch (vuøng 

cho aên) trong suoát vuï nuoâi ñoàng thôøi duy trì ñöôïc chaát löôïng nöôùc nuoâi toát vaø oån ñònh laø 

nhöõng yeáu toá quyeát ñònh cho söï thaønh coâng trong nuoâi toâm suù. 

  

 

 

 

CHÖÔNG V 

CHƯƠNG V. BỆNH TÔM 
 

5.1. CÁC KHÁI NIỆM LIÊN QUAN ĐẾN BỆNH TÔM 

5.1.1. Khái niệm về bệnh 

Bệnh là sự bất thường nào đó trong cấu tạo hay chức năng của cơ thể động vật. Điều này có 

nghĩa bệnh không chỉ là những yếu tố lây nhiễm mà còn gồm cả vấn đề dinh dưỡng và môi 

trường làm ảnh hưởng đến năng suất. 

5.1.2. Điều kiện dẫn đến hiện tượng bùng nổ dịch bệnh 
Trong hầu hết các trường hợp, hiện tượng bệnh bộc phát là do kết hợp của nhiều yếu tố. 

Trong nuôi trồng thủy sản, kết hợp của 3 yếu tố (mầm bệnh, vật chủ và môi trường) sẽ dẫn 

đến hiện tượng bùng phát dịch bệnh. Hầu hết bệnh tôm xuất hiện là do sự kết hợp của các 

điều kiện môi trường xấu mà hậu quả là làm hại hoặc làm giảm khả năng kháng bệnh ở 

tôm. Hầu hết các ao tôm có sẵn các mầm bệnh lợi dụng cơ hội này để gây bệnh cho tôm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Bệnh 

Vật 
chủ 

Mầm 
bệnh 

Môi trường 

(a) 

Vật chủ Mầm bệnh 

Môi trường 

(b) 
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Vật chủ: Tình hình sức khỏe tôm 

Mầm bệnh: Vi khuẩn, vi rút, nấm, ký sinh trùng 

Môi trường: Các yếu tố môi trường biến động lớn trong ngày, vượt ngưỡng giới hạn cho 

phép hoặc có sự tồn tại của độc chất 

 

Bệnh phát sinh trong trường hợp hội tụ đủ 3 yếu tố: Vật chủ, mầm bệnh và môi trường 

(hình a). Bệnh không xảy ra trong trường hợp vắng mặt sự tác động của một trong 3 yếu tố 

nêu trên (hình b) 

 

5.1.3. Phân loại bệnh tôm 

- Bệnh truyền nhiễm: Có tính chất lây lan mạnh và do các yếu tố gây bệnh truyền nhiễm 

gây ra như vi khuẩn, vi rút, nấm, ký sinh trùng. 

- Bệnh không truyền nhiễm: Là bệnh do dinh dưỡng hoặc do các yếu tố gây sốc gây ra. 

Thông thường là do sự biến động lớn về các chỉ tiêu chất lượng nước dẫn đến hiện tượng 

quá ngưỡng cho phép hoặc do sự hiện diện của độc chất trong môi trường nuôi. 

5.1.4. Các hình thức lây lan bệnh tôm 

5.1.4.1. Lây từ mẹ sang con: Một số bệnh truyền nhiễm có tính chất lây lan từ mẹ sang 

con. Hiện tượng này được tìm thấy trên một số bệnh tôm như bệnh còi, bệnh đốm trắng, 

bệnh đầu vàng, hội chứng Taura,... 

5.1.4.2. Các hình thức lây lan khác 

a. Do tiếp xúc trực tiếp: Trường hợp tôm khỏe mạnh sống chung với tôm bị nhiễm bệnh 

trong cùng một ao nuôi. 

b. Lây lan qua nguồn nước: Tác nhân gây bệnh truyền nhiễm (vi khuẩn, vi rút) có sẵn 

trong nguồn nước bị nhiễm và lây sang tôm khỏe mạnh trong ao trong trường hợp cấp thoát 

nước không có sự kiểm soát chặt chẽ. 

c. Lây lan qua dụng cụ chăm sóc, đánh bắt, vận chuyển: Hiện tượng này xảy ra khi 

dùng các dụng cụ chăm sóc, đánh bắt hoặc bảo quản có sự hiện diện của mầm bệnh. Từ đó 

mầm bệnh có thể lây sang vật chủ và gây bệnh. 

d. Mầm bệnh có sẵn trong ao: Do quá trình cải tạo, chuẩn bị ao không kỹ, mầm bệnh từ 

đợt dịch bệnh trước còn tồn tại và dễ dàng gây bệnh trong vụ nuôi tới. 

e. Từ các loài khác: Các loài khác có thể mang cùng một loại mầm bệnh nhưng không 

mắc bệnh. Vì vậy chúng dễ dàng truyền tác nhân gây bệnh này cho tôm nuôi. Ví dụ ở bệnh 
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đốm trắng trên tôm, vi rút gây bệnh đốm trắng có thể tìm thấy ở các loài cua hoặc các loài 

tôm khác. 

f. Do phát tán mầm bệnh từ vùng này sang vùng khác: Mầm bệnh có thể được phán tán 

từ khu vực này sang khu vực khác do chim, cò, rái cá, chó, mèo,...ăn tôm bị bệnh từ khu 

vực này và mang đến khu vực khác. 

5.1.5. Biện pháp phòng bệnh chung 

- Chọn ao nuôi với chất đất và nguồn nước phù hợp. 

- Ao nuôi cần phải có ao lắng nước. 

- Tránh nuôi tôm sú trong thời kỳ nhiệt độ nước <27oC. 

- Cải tạo và chuẩn bị ao đúng phương pháp. 

- Chọn giống tốt, xét nghiệm con giống trước khi thả. 

- Mật độ thả phù hợp với kinh nghiệm nuôi, trang thiết bị đầu tư và cấu trúc ao đầm. 

- Tránh cho ăn thừa. 

- Xử lý hiện tượng tôm ăn yếu và bị bám bẩn bằng các phương pháp cải thiện chất lượng 

nước: diệt bớt tảo, thay nước,... 

- Quản lý tốt môi trường ao nuôi, tránh hiện tượng biến động lớn và đột ngột của các yếu tố 

môi trường ao nuôi. 

 

5.2. CHẨN ĐOÁN BỆNH TÔM SÚ NUÔI VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG TRỊ 

5.2.1. Các biểu hiện bất thường trên tôm sú nuôi 

5.2.1.1. Màu sắc tôm: Thông thường màu sắc tôm nuôi có liên quan với các điều kiện môi 

trường sống. Vì vậy có thể thấy hiện tượng tôm đậm màu hay nhạt màu trong các ao tôm 

khác nhau nhưng vẫn là trường hợp tôm bình thường. Các trường hợp cụ thể sau đây được 

xem là bất thường và cần được chú y để kịp thời phát hiện và ngăn chặn bệnh tôm: 

- Phụ bộ và thân hơi đỏ: Có thể là nhiễm vi rút đốm trắng WSSV, bị sốc môi trường, hoặc 

bị nhiễm khuẩn. 

- Đầu mút chân bò màu nâu đen: Đáy ao bẩn. 

- Đốm trắng trên vỏ đầu ngực: Hầu hết hiện tượng đốm trắng trên vỏ giáp đầu ngực là do 

hiện tượng nhiễm vi rút gây bệnh đốm trắng. Tuy nhiên cũng có trường hợp đốm trắng xuất 

hiện nhưng không phải là bệnh đốm trắng. Ví dụ như hiện tượng nhiễm vi khuẩn, hoặc ao 

nuôi có pH và độ kiềm cao cũng dẫn đến hiện tượng đốm trắng xuất hiện trên vỏ đầu ngực.  
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- Tôm màu xanh da trời: Có thể do dinh dưỡng kém (thiếu asthaxanthin trong thức ăn), do 

môi trường nước hoặc do yếu tố di truyền. 

- Đầu tôm vàng: Có thể do nhiễm vi rút đầu vàng (YHV), hoặc tác nhân khác gây bệnh ở 

tuyến gan tụy (có thể do vi khuẩn). 

- Đục thân: Có thể do rối loạn đường huyết, bị bệnh hoại cơ, có thể do hội chứng co cơ 

hoặc do nhiễm vi bào tử. 

- Vết hoại tử đen: Thường thấy xuất hiện trên tôm bị nhiễm vi khuẩn. Hiện tượng này 

thường đi kèm với các dấu hiệu khác như: Phồng bóng nước ở vẩy râu và chân đuôi, phụ 

bộ bị hoại tử (thông thường phần cuối của phụ bộ có màu đen). Ngoài ra vết đen trên thân 

cũng là một dấu hiệu điển hình của hội chứng Taura. Tuy nhiên cũng không loại trừ trường 

hợp đốm đen do bị tổn thương cơ học. 

- Đen (nâu) mang: Có thể do nhiễm vi rút gây bệnh trên mang (GAV), nhiễm khuẩn, do 

thiếu nghiêm trọng vitamin C. Đen mang cũng có thể xuất hiện trên tôm nuôi trong ao nuôi 

có đáy ao bẩn trong thời gian dài. 

- Mang tôm có màu hồng: Thông thường là do hiện tượng thiếu ôxy trong ao nuôi hoặc là 

do hàm lượng NH3 cao. 

- Mang xanh: Do mật độ tảo lục hoặc tảo lam quá dày. 

 

5.2.1.2. Phụ bộ 

- Phụ bộ bị bám bẩn: Có thể do ký sinh trùng và nấm bám. 

- Hiện tượng đứt (mòn) râu, chân và đuôi: Do bị nhiễm khuẩn, do mật độ tôm thả dày, do 

rối loạn tuyến tạo vỏ. 

 

5.2.1.3. Vỏ tôm 

- Cùn chủy, vỏ gồ ghề, đuôi dợn cong ...: Do độc tố của tảo. 

- Đốm đen trên vỏ: Do nhiễm khuẩn, nhiễm nấm. 

- Bị nhớt: Do ký sinh trùng bám, hoặc là hiện tượng tơm bị đóng rong 

- Thân tôm sậm màu: Có thể do thiếu vitamin C, nhiễm vi rút gây bệnh còi (MBV) hoặc bị 

sốc. 

- Hiện tượng mềm vỏ: Thông thường vỏ tôm sẽ cứng lại sau 24 giờ lột xác. Hiện tượng 

mềm vỏ không phải do lột xác có thể là do ảnh hưởng của thuốc trừ sâu, thức ăn kém chất 

lượng, thả giống mật độ cao nhưng cho ăn thiếu. Thiếu Ca và P trong khẩu phần thức ăn 

hoặc tỷ lệ Ca và P không cân đối. 
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5.2.1.4. Cơ Tôm 

- Đục hay trắng cơ: Do nhiễm vi bào tử. 

- Có thể bị bệnh nâu cơ, hoại tử cơ do nhiều tác nhân (vi khuẩn, vi rút). 

 

5.2.1.5. Tốc độ tăng trưởng và sự phân đàn của tôm 

- Chậm lớn, tôm phân đàn: Do nhiễm vi rút MBV, do nuôi với mật độ cao, thiếu thức ăn 

hoặc thức ăn có hàm lượng dinh dưỡng kém. 

- Hiện tượng tôm chậm lớn do tác nhân gây bệnh thường kèm theo mòn hoặc gãy chủy. 

 

5.2.1.6. Mức độ lột xác 

- Khó lột xác, lột xác một nửa (tôm sẽ chết): Do suy dinh dưỡng hoặc do môi trường quá 

xấu hoặc do nhiễm tác nhân gây bệnh truyền nhiễm (vi rút, vi khuẩn, nấm, ký sinh trùng). 

- Chậm lột xác: Do ao nuôi có hàm lượng ôxy hòa tan thấp. 

- Sau khi lột xác bị biến dạng (mềm vỏ): Do sốc môi trường, do ao nuôi có độ kiềm thấp 

hoặc do dinh dưỡng. 

 

5.2.1.7. Đường ruột tôm 

- Ruột tôm rỗng một phần hay hoàn toàn: Dấu hiệu của tôm bỏ ăn (có thể do thiếu thức ăn 

hoặc tôm không ăn), do môi trường bất lợi (nhiệt độ lạnh), hoặc do sức khỏe yếu. 

- Ruột tôm cũng có thể có màu trắng hơn hay đỏ hơn so với bình thường do màu của thức 

ăn viên. Màu đỏ cũng có thể do tôm ăn giun nhiều tơ. Cũng có thể tôm ăn xác chết của 

những con tôm chết trong ao. 

- Ruột tôm có dịch vàng: Có thể bị nhiễm Gregarine. 

- Phần cuối của ruột có màu đen: Có thể do nhiễm khuẩn và xuất huyết đường ruột. 

 

5.2.1.8. Màu phân tôm 

- Phân màu đỏ: Có thể do thức ăn có độc tố nấm mốc, có thể do ăn các loại trùng màu đỏ, 

có thể do ăn xác tôm chết. 

- Phân màu trắng: Có thể do nhiễm Gregarine, các nhóm vi khuẩn đường ruột. 

- Phân màu đen, nâu đen: Là màu các hạt chất hữu cơ ở đáy ao tôm ăn vào do thức ăn cung 

cấp thiếu hoặc khoảng cách giữa 2 lần cho ăn thưa. 

- Phân màu xanh: Do tôm ăn các loại tảo đáy trong điều kiện thiếu thức ăn bổ sung. 

- Phân màu xanh đen, xám đen, hồng ở tôm nhỏ; màu nâu ở tôm lớn là bình thường. 
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5.3. CÁC BỆNH THÔNG THƯỜNG TRÊN TÔM VÀ BIỆN PHÁP XỬ LÝ 

5.3.1. Tôm kéo đàn ven bờ gần mặt nước 

Tập tính tôm sú là sống ở tầng đáy. Trong quá trình nuôi nếu thấy tôm bơi ở gần mặt nước 

là dấu hiệu cần được lưu ý xử lý. Các nguyên nhân có thể gây nên hiện tượng này bao gồm: 

a. Các nguyên nhân không cần xử lý: 

- Tập tính kéo đàn sau khi thả giống khoảng hai tuần: Tôm sẽ kéo đàn trong vòng vài ngày 

rồi sẽ xuống đáy. Các ao được chuẩn bị và thả giống tốt không thấy hiện tượng kéo đàn khi 

tôm nhỏ thường cho tỷ lệ sống của tôm rất cao (trên 70%). 

- Tôm kéo đàn ở những ao phủ bạt bờ: Tôm thường bơi vòng quanh bờ vào ban đêm ở 

những ao có phủ bạt bờ. 

- Tôm nổi lên gần mặt nước để bắt mồi: Trường hợp này được tìm thấy ở những vùng nuôi 

tôm có nhiều côn trùng tụ đèn vào ban đêm và rớt xuống ao. Do vậy tôm nuôi thường kéo 

đàn gần mặt nước vào ban đêm để bắt mồi. 

 

b. Các nguyên nhân cần xử lý: 

- Tôm kéo đàn do nước trong: Tôm thường lẩn tránh ánh sáng trực tiếp. Các ao nước có độ 

trong trên 50 cm không tạo đủ bóng râm cần thiết cho tôm vào ban ngày nên tôm thường 

kéo đàn vào lúc nắng. Tôm vận động nhiều sẽ tiêu hao nhiều năng lượng ảnh hưởng không 

tốt đến tốc độ tăng trưởng và do đó làm tăng hệ số chuyển hóa thức ăn (FCR). Các nguyên 

nhân khó gây màu nước có thể là: Chế độ bón phân không hợp lý ở tháng nuôi thứ nhất đối 

với các ao có cho ăn; ao bị ảnh hưởng của phèn nhôm với biểu hiện pH nước thấp hơn 6; 

ao bị ảnh hưởng của rong đáy với biểu hiện pH nước trên 9. 

- Tôm kéo đàn do thiếu thức ăn: Hiện tượng này thường xảy ra sau khi cho tôm ăn khoảng 

hai tiếng do cho tôm ăn thiếu. Một trong những nguyên nhân cho tôm ăn không đủ là do 

ước tính sai lượng tôm trong ao. Vì vậy, không nên đặt sàng kiểm tra thức ăn cố định một 

vị trí sẽ bị tích tụ chất bẩn tại nơi đặt sàng. Trong trường hợp này tôm sẽ vào ăn trong sàng 

rất ít làm cho sàng còn thừa nhiều thức ăn trong khi thực tế thức ăn tôm ở khu vực ngoài 

sàng bị thiếu. 

- Tôm kéo đàn do đáy ao bẩn: Đáy ao bẩn sẽ sinh các sản phẩm gây độc cho tôm như là khí 

NH3 trong điều kiện hiếu khí và khí H2S trong điều kiện kỵ khí. Các khí độc sản sinh nhiều 

làm tôm không thể cư trú tại đáy ao mà phải bơi lên gần mặt nước. Hiện tượng này thường 

thấy sau tháng nuôi thứ ba cùng với dấu hiệu tôm bị nhiễm khuẩn (cụt râu, cụt đuôi, đỏ 

thân) và vỏ bị bẩn. Cần phải cải thiện hiện tượng đáy ao bị bẩn bằng các giải pháp tăng 

cường xử dụng các chất hấp thụ khí độc (Zeolite, daimetyl hạt, …) hoặc phải xiphon đáy 
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ao giữa vụ nuôi. Có thể tránh được hiện tượng đáy ao quá bẩn vào giữa vụ nuôi bằng các 

giải pháp tổng hợp như dọn tẩy sạch đáy ao trước mỗi vụ nuôi, gây màu nước tốt để tránh 

lab lab hoặc rong nhớt phát triển làm bẩn đáy ao, quản lý tốt thức ăn tôm. 

5.3.2. Biểu hiện phân trong ruột tôm 

Trong điều kiện bình thường đường ruột trên lưng tôm luôn chứa đầy phân và liên tục. Các 

biểu hiện bất thường về phân trong ruột tôm cần lưu ý khi kiểm tra sàng ăn: 

- Trên 20% tôm có ruột rỗng là biểu hiện tôm bỏ ăn thường do nước ao nhiễm bẩn hữu cơ 

gây thiếu ôxy hòa tan kéo dài hoặc nhiệt độ nước ao dưới 25oC hoặc tôm bị bệnh ở giai 

đoạn nghiêm trọng. Trong trường hợp nhiệt độ nước thích hợp nếu thay 20-30% nước ao 

mà không cải thiện được tình hình thì nên thu hoạch khẩn cấp. 

- Ruột tôm trống ở đoạn đầu: Tôm không bắt mồi trong khoảng hai tiếng trước lúc kiểm tra 

sàng. Có hai trường hợp có thể xảy ra: 

+ Sàng còn thừa nhiều thức ăn và hầu hết tôm có ruột trống ở đoạn đầu: Trường hợp này 

thường xảy ra khi lượng ôxy hòa tan trong ao nuôi xuống dưới 3 mg/l trong thời gian tắt 

quạt nước cho tôm ăn. Cần bổ sung thêm quạt nước hoặc sục khí để đảm bảo lượng ôxy 

hòa tan đạt khoảng 6 mg/l trước khi tắt quạt cho tôm ăn hoặc cần phải thay nước thường 

xuyên hơn. 

+ Sàng hết thức ăn và một tỷ lệ thấp tôm có ruột trống ở đoạn đầu: Định lượng thức ăn 

thiếu ở lần cho ăn trước. 

- Ruột tôm trống ở đoạn cuối: Tôm vừa bắt mồi lại trong khoảng hai tiếng và trước đó 

không bắt mồi. Nguyên nhân là lần cho ăn trước lần vừa mới cho ăn định lượng thức ăn 

thiếu hoặc trước đó tôm bỏ ăn do các điều kiện gây sốc như là: xử lý hóa chất, thiếu ôxy 

hòa tan … 

- Phân tôm trong ruột bị đứt khoảng, phân trắng: Tôm bị rối loạn tiêu hóa do các độc tố 

trong thức ăn bị ẩm mốc hoặc quá hạn sử dụng; các độc tố của tảo độc trong ao. Không 

được cho tôm ăn thức ăn quá hạn sử dụng, bảo quản thức ăn nơi thông thoáng và khô ráo; 

tăng cường các giải pháp cải thiện chất lượng nước. 

- Phân tôm có màu đỏ: Nếu ao có nhiều giun nhiều tơ màu đỏ là thức ăn rất tốt cho tôm và 

khi tôm ăn loại giun này sẽ có phân màu đỏ. Ngoài ra là do tôm ăn xác tôm chết ở đáy ao 

cần phải được nhận biết để có hướng xử lý. 

Nhìn chung phân tôm trong sàng ăn khi kiểm tra có nhiều và dài liên tục phản ánh tình 

trạng sức khỏe tôm tốt. 
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5.3.3. Bệnh mềm vỏ (tôm xanh) 

Tôm bình thường vỏ có màu tươi sáng và hơi xanh lá cây. Tuy nhiên khi tôm vừa lột xác 

xong vỏ tôm bị mềm và có màu xanh da trời đậm trong một thời gian ngắn, nếu hiện tượng 

này kéo dài thì là dấu hiệu bất thường có thể do các nguyên nhân: 

- Nguồn nước bị nhiễm dư lượng thuốc trừ sâu nông nghiệp. Trong trường hợp này tôm của 

cả vùng nuôi có độ mặn nước phù hợp sẽ bị mềm vỏ. 

- Nước nuôi có độ mặn quá thấp < 5‰. 

- Thức ăn kém chất lượng, thức ăn bị nấm mốc. 

- Cho ăn thiếu: Ở những ao nuôi tôm mật độ cao trên 20 con/m2 có hệ số thức ăn dưới 1,4 

sẽ có một tỷ lệ rất nhỏ tôm bị suy dinh dưỡng từ sau tháng nuôi thứ hai. Những tôm suy 

dinh dưỡng này thường cặp mé ao vào giai đoạn lột xác nên được vớt loại. 

- Trong môi trường có nồng độ cao dây thuốc cá rotenone (10-50 mg/l), bã hạt trà saponin 

(100 mg/l) sau 4 ngày có hiện tượng mềm vỏ. 

- Tôm bị mềm vỏ ở các ao có pH đất cao (>6), đất có tỷ lệ chất hữu cơ thấp (<7%), nước có 

nồng độ phosphate thấp (<1 mg/l). 

- Ao nuôi tôm ít thay nước dễ xảy ra hiện tượng mềm vỏ. 

5.3.4. Bệnh đóng rong (mảng bám) 

Tôm bị bệnh đóng rong hoặc mảng bám thường xảy ra trong điều kiện môi trường nước ao 

nuôi có nhiều biến động bất lợi như không kiểm soát được màu nước, biến động pH nước 

trong ngày lớn (trên 0,7), nước có độ mặn thấp (dưới 5 %o). 

Bệnh đóng rong có thể gây chết cho tôm nuôi dưới một tháng tuổi do bị dính vỏ lột. Đối 

với tôm lớn nếu cải thiện được chất lượng nước nuôi thì hiện tượng đóng rong sẽ không tái 

diễn lại sau khi tôm lột xác. 

* Phòng bệnh: Duy trì tốt màu nước trong ao ở độ trong 25-45 cm. 

* Trị bệnh: Formol 10-20 mg/l hoặc BKC 0,5-0,7 mg/l. Không nên xử lý BKC khi tôm 

nuôi chưa đạt hai tháng tuổi vì sẽ ức chế tảo trong thời gian dài. Formol cũng là tác nhân 

làm giảm hàm lượng ôxy hòa tan trong nước. Vì vậy nếu sử dụng vào ban đêm lượng ôxy 

hòa tan phải được theo dõi một cách cẩn thận. 

5.3.5. Bệnh trên mang tôm 

Các tác nhân ảnh hưởng đến chức năng hô hấp của mang tôm đều có thể dẫn đến các hậu 

quả nghiêm trọng làm suy yếu tôm nuôi. Tôm sẽ dễ bị nhiễm bệnh và các bệnh tiềm ẩn sẽ 

bùng phát nhanh với mức thiệt hại cao.  
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Mang tôm bị bám phèn: Các ao nuôi có hiện tượng xì phèn sắt có nước ao bị đục bởi các 

chất lơ lửng tạo ra từ lượng phèn sắt được oxy hóa. Nước ao bị vàng đục và các bợn phèn 

sẽ bám vào mang tôm làm cản trở chức năng hô hấp của mang. 

* Phòng bệnh: Tránh hiện tượng ao bị xì phèn do phơi nắng quá lâu. Trong trường hợp 

phèn vàng đã bị xì lên trên thì cần phải tháo rửa sạch phèn trước, sau đó bón vôi và lấy 

nước vào nuôi. 

Mang đổi đen do đáy ao bẩn: Chất hữu cơ tích lũy lâu ngày và ngấm sâu xuống đáy ao ở 

điều kiện không có oxy sẽ bị phân hủy sinh nhiều khí H2S rất độc đối với tôm. Mang tôm 

bị đen là do tiếp xúc nhiều với khí H2S. Khi thấy hiện tượng này xảy ra ở ao nuôi là dấu 

hiệu cần phải thu hoạch sớm. Các biểu hiện đầu mút chân bò của tôm đổi màu nâu sậm 

hoặc vỏ tôm bị các đốm đen lọ nồi là các dấu hiệu sớm của hiện tượng đen mang sẽ xảy ra. 

* Phòng bệnh: dọn tẩy ao sạch trước khi thả giống. Đối với nuôi tôm thâm canh mỗi năm 

nên cày xới và phơi nắng đáy ao nhằm oxy hóa chất hữu cơ ngấm trong nền đất. Nuôi ghép 

cá rô phi để giảm ô nhiễm hữu cơ là giải pháp có hiệu quả cao. Một số chế phẩm hấp thụ 

khí H2S như De-odorase, zeolite, … có thể được dùng như là giải pháp tình thế tốn kém để 

kéo dài vụ nuôi thêm khoảng 2-3 tuần. 

 

Mang tôm bị ký sinh ăn mòn: Mang tôm bị ăn mòn do các loại ký sinh trùng hoặc vi 

khuẩn dạng sợi. Tôm bị khó hô hấp nên thường trồi lên gần mặt nước. Khi thấy tôm cặp mé 

cần kiểm tra mang tôm kỹ để phân biệt giữa bệnh do ký sinh trùng ít nguy hiểm và các 

bệnh truyền nhiễm nguy hiểm như bệnh đốm trắng, đầu vàng, hoại tử gan tụy. Nước ao bị 

đục lâu ngày do các chất rắn lơ lửng thì mang tôm sẽ dễ bị nhiều ký sinh trùng chuyển sang 

màu nâu và bị ăn mòn. 

* Phòng bệnh: Giữ được màu nước với tảo phát triển tốt sẽ hạn chế được hiện tượng nước 

bị đục. 

* Trị bệnh: formol 15-20 ppm 

5.3.6. Bệnh nhiễm khuẩn 

Có hai loại nhiễm khuẩn thông thường là nhiễm khuẩn ăn mòn vỏ kitin bên ngoài và nhiễm 

khuẩn phá hủy hệ gan tụy. Ngoài ra hiện tượng nhiễm khuẩn còn gây nên hiện tượng phát 

sàng trên tôm (hay còn gọi là bệnh phát sáng) 
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5.3.6.1. Nhiễm khuẩn ăn mòn vỏ kitin 

Đây là bệnh dễ phát hiện và gây thiệt hại không lớn nếu được phòng trị kịp thời. Dấu hiệu 

ban đầu của bệnh là hiện tượng cụt râu. Lưu ý râu bị cụt do khuẩn ăn mòn có chấm đen ở 

đầu mút của râu cần phân biệt với râu bị đứt do cơ học (bắt, vướng sàng, vướng chài) sẽ 

không có chấm đen ở đầu. Cùng lúc đó mép vẩy râu và vẩy đuôi bị nhạt màu, phồng bóng 

nước to hơn và nơi đó sẽ bị khuẩn ăn mòn. Chỗ bị ăn mòn sẽ được phục hồi sau khi tôm lột 

xác nếu hiện tượng nhiễm khuẩn không tái diễn. Tôm thu hoạch bị khuẩn ăn mòn chân 

đuôi và vẩy râu được người thu mua gọi là hiện tượng “sâu đuôi”. Giá thu mua tôm bị sâu 

đuôi sẽ thấp hơn bình thường từ 10-30%. 

* Phòng bệnh: Cần tạo được phần diện tích đáy ao sạch có mức nước trên 0,7 m để tôm vùi 

khi lột xác để tránh tái nhiễm khuẩn trở lại. Dọn tẩy ao sạch trước khi thả giống là góp 

phần tích cực để phòng bệnh nhiễm khuẩn. 

- Đối với nuôi tôm quảng canh hình thức mương trảng thu tỉa thả bù khi tôm có biểu hiện 

khuẩn ăn mòn nhiều là dấu hiệu cần phải sên vét lại hệ thống mương. 

- Đối với nuôi thâm canh cần bố trí hệ thống quạt nước phù hợp để tạo được ít nhất 60% 

diện tích đáy ao sạch. Nếu cần thiết phải hút bùn giữa vụ nuôi. 

* Trị bệnh: Các hóa chất diệt khuẩn xử lý trong nước ao nuôi cần được dùng sớm ngay từ 

khi phát hiện các biểu hiện ban đầu của hiện tượng khuẩn ăn mòn vỏ kitin như cụt râu, mép 

đuôi nhạt màu sẽ cho kết quả tốt hơn. Trong vòng 1,5 tháng nuôi đầu nên dùng loại hóa 

chất diệt khuẩn nhưng ít ảnh hưởng đến tảo trong nước như Virkon, mizuphore. Khi tảo đã 

phát triển quá mức ở giai đoạn sau của vụ nuôi thì nên dùng các hóa chất có tác dụng diệt 

tảo điển hình như BKC (Benzalkonium Chloride) hoặc hóa chất có tác dụng ức chế tảo 

phát triển như GDA (Glutaraldehyde). Liều dùng theo hướng dẫn của từng loại hóa chất. 

 

5.3.6.2. Nhiễm khuẩn phá hủy hệ gan tụy 

Các sắc tố được tiết ra do các tế bào gan tụy bị hoại tử sẽ làm vỏ tôm có màu hồng đến đỏ. 

Quá trình hoại tử hệ gan tụy của tôm được biểu hiện qua các giai đoạn: Gan tụy bị sưng rồi 

chảy rữa và cuối cùng bị teo nhỏ dẫn đến tôm bị nhiễm khuẩn mãn tính và còi cọc. Bệnh 

này có thể gây chết cho tôm ở giai đoạn gan tụy bị chảy rữa và không phát triển đến giai 

đoạn mãn tính. Tôm nuôi dưới hai tháng tuổi có thể bị chết với tỷ lệ cao do bị hoại tử gan 

tụy. Bệnh nhiễm khuẩn gan tụy được cho là nguyên nhân thúc đẩy nhanh sự bộc phát bệnh 

đốm trắng được gọi là “Hội chứng đỏ thân đốm trắng” gây thiệt hại lớn cho nghề nuôi tôm 

trong thời gian qua. 

* Phòng bệnh:  
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- Dọn tẩy sạch đáy ao trước khi thả tôm. 

- Sử dụng đường để kích thích hệ vi khuẩn có lợi phát triển ức chế hệ vi khuẩn gây bệnh. 

Có thể dùng đường cát vàng, đường thùng hoặc đường mật, lượng đường sử dụng sẽ tăng 

cao nhất nếu dùng đường mật. Đối với đường cát liều dùng là 2 kg/ha/lần trộn cùng với 

thức ăn tôm rải khi cho ăn. Trong hai tháng nuôi đầu bổ sung đường vào nước ao nuôi một 

lần mỗi ngày vào lúc cho ăn 10 giờ sáng; Sau đó đường được bổ sung hai lần mỗi ngày vào 

lúc cho ăn 10 giờ sáng và 6 giờ chiều. 

- Đối với ao phủ bạt toàn bộ đáy và bờ ao nên dùng chế phẩm vi sinh để xử lý phòng khuẩn 

và giảm lượng hữu cơ trong nước. Lưu ý khi dùng chế phẩm vi sinh cần sử dụng liên tục 

đúng qui trình được đề nghị và cần đảm bảo lượng ôxy hòa tan trong ao không dưới 4 mg/l. 

- Xử lý hóa chất phòng khuẩn trong nước từ 2-3 lần trong giai đoạn nuôi từ 20-60 ngày 

tuổi. Loại hóa chất sử dụng thích hợp được đề cập ở phần bệnh nhiễm khuẩn ăn mòn vỏ 

kitin. 

* Trị bệnh: Khi phát hiện vỏ tôm chuyển sang màu hồng và gan tụy bị trương thì nên trộn 

thêm kháng sinh vào thức ăn cho tôm. Lưu ý khi dùng kháng sinh cần phải dùng liên tục từ 

5-7 ngày và tối đa là 10 ngày. Lạm dụng kháng sinh trong phòng bệnh cho tôm sẽ làm tôm 

chậm lớn. 

 

5.3.6.3. Bệnh phát sáng 

Bệnh phát sáng do vi khuẩn thuộc giống Vibrio gây ra. Dạng nhiễm khuẩn này thường thấy 

ở trại giống. Tuy nhiên, trên ao nuôi tôm thương phẩm cũng có thể phát hiện bệnh phát 

sáng. 

* Phòng bệnh: 

- Quản lý môi trường nước ao nuôi, thường xuyên kiểm tra đáy ao. 

- Định kỳ tăng cường men vi sinh MC-Ipexin (hoặc các loại chế phẩm sinh học khác) để 

khống chế vi khuẩn có hại phát triển. Ngoài ra có thể dùng Granubac làm sạch đáy ao (50-

100g/1000m3. 

- Chọn thức ăn tôm và quản lý cho ăn tốt 

* Trị bệnh: 

- Khử trùng nước ao nuôi (có thể dùng Lugol powder hoặc các chất khác) 

- Dùng MC-Ipexin hoặc Envi-Bacillus khống chế vi khuẩn thuộc giống Vibrio phát triển 
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5.3.7. Bệnh còi do MBV (Monodon Baculovirus) 

Tôm bị nhiễm MBV nặng sẽ chậm lớn và có màu sậm. Tuy nhiên trong điều kiện nuôi tốt 

virus MBV sẽ bị tôm tự đào thải sau hai tháng do đó các mẫu tôm giống xét nghiệm bị 

nhiễm MBV nhẹ và dưới 10% có thể chấp nhận để thả nuôi thâm canh. 

 * Phòng bệnh: Xét nghiệm tôm giống trước khi thả. 

5.3.8. Bệnh đốm trắng (WSSV: White Spot Syndrome Virus) 

Bệnh đốm trắng (WSSV) là bệnh nguy hiểm nhất hiện nay làm ảnh hưởng lớn đến sản 

lượng tôm nuôi trong nước và kể cả trên thế giới. Bệnh gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng 

đối với tôm nuôi dưới hai tháng tuổi. Tỷ lệ chết có thể lên đến gần 100% trong vòng vài 

ngày từ khi phát hiện tôm cặp mé. Không phải tất cả những biểu hiện đốm trắng đều là 

bệnh đốm trắng do virus gây chết hàng loạt. Đôi khi tôm chết vì bệnh đốm trắng nhưng 

không có các biểu hiện đốm trắng tiêu biểu. Đốm trắng có thể do các nguyên nhân: do 

virus, vi khuẩn, rối loạn chuyển hóa canxi. 

- Tôm bệnh từ sau tháng nuôi thứ nhất đến cỡ 12g/con, tôm cặp mé, sức ăn giảm mạnh, xét 

nghiệm bệnh đốm trắng dương tính mặc dù tôm vẫn bình thường & có rất ít đốm trắng. 

Trường hợp này thường có tỷ lệ sống khi thu hoạch rất thấp. 

- Tôm có đốm trắng nhưng vẫn ăn bình thường có thể không nhiễm đốm trắng. Điều này 

càng đúng nếu không có tôm yếu cặp mé. Đốm trắng gây ra bởi pH nước cao trong thời 

gian dài (>8,5) gây rối loạn chuyển hóa canci. Hạ pH bằng formol 30 lít/ha vào sáng sớm 

đến khi pH đạt 7,5-8,0. Sau khi tôm lột xác đốm trắng sẽ hết.  

- Tôm yếu cặp mé có đốm trắng và màu nâu sậm hoặc mang dơ, xét nghiệm bệnh đốm 

trắng cho kết quả âm tính. Sức ăn của tôm giảm nhẹ, tôm thường có dấu hiệu nhiễm khuẩn. 

Loại tôm yếu và cải thiện chất lượng nước, tôm sẽ ăn lại bình thường. 

- Đốm trắng do virus thường xuất hiện ở vỏ đầu ngực, trong trường hợp bệnh nặng đốm 

trắng có thể được tìm thấy ở phần đuôi (đốt bụng 5 & 6). Các đốm trắng thường có kích 

thước đều nhau, tròn. Dạng đốm trắng nhỏ li ti gây chết tôm nhanh và tỷ lệ chết cao hơn so 

với dạng đốm trắng lớn. 

* Phòng bệnh: 

- Xét nghiệm chọn con giống sạch bệnh kết hợp với xốc loại tôm post yếu bằng formol 

trước khi thả nuôi (150-200 g/m3, thay nước hoàn tòan sau khi sốc formol để tránh dư 

lượng formol trong bể tôm). 

- Chọn mùa vụ thích hợp, thả tôm trong giai đoạn từ tháng 3-7 dương lịch cho tỷ lệ thành 

công cao đối với các vùng nuôi tôm sú thuộc Đồng Bằng Sông Cửu Long. 
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- Cần hạn chế đến mức tối đa việc cấp nước mới trong hai tháng nuôi đầu để giảm thiểu 

nguy cơ virus đốm trắng xâm nhiễm ao nuôi trong giai đoạn tôm nhạy cảm nhất với bệnh. 

- Tránh lấy nước trực tiếp từ tự nhiên mà nên để lắng khoảng ít nhất 5 ngày nhằm giảm 

thiểu lượng virus tự do trong nước cấp.  

- Hạn chế đến mức thấp nhất sự xâm nhập của các tác nhân chuyên chở mầm bệnh như các 

loại giáp xác hoang dã. 

* Trị bệnh: Bệnh đốm trắng do vi rút gây ra nên hiện tại vẫn chưa có thuốc trị. Xử lý các 

hóa chất làm chết tảo như formol, BKC, … khi phát hiện tôm đốm trắng cặp mé sẽ thúc 

đẩy nhanh quá trình bùng phát bệnh đốm trắng. 

5.3.9. Bệnh đầu vàng (YHCV: Yellow Head Complex Virus) 

Bệnh đầu vàng có thể gây chết nghiêm trọng đến 100% trong vòng vài ngày sau khi phát 

hiện tôm bệnh. Có nhiều trường hợp bệnh đầu vàng kết hợp với bệnh đốm trắng gây thiệt 

hại lớn. Có hai dạng bệnh đầu vàng gây chết cấp tính hoặc gây bệnh mãn tính. Tôm bệnh 

đầu vàng dạng cấp tính thường chết vào khoảng 20-45 ngày nuôi với mức độ chết 100% 

trong vòng 3-5 ngày. Thân tôm thường chuyển sang màu tái, mang và gan tụy có màu vàng 

nhạt; Bệnh đầu vàng dạng mãn tính thường chỉ gây chết cho tôm ở tháng nuôi thứ ba trong 

điều kiện không quản lý được môi trường ao nuôi đặc biệt là sự thiếu ôxy hòa tan. Mang 

tôm sẽ chuyển màu vàng hoặc nâu nhưng không bị hoại tử như trường hợp bị nhiễm ký 

sinh trùng. 

* Phòng bệnh: 

- Xét nghiệm chọn con giống sạch bệnh trước khi thả nuôi. 

- Cần hạn chế đến mức tối đa việc cấp nước mới trong hai tháng nuôi đầu để giảm thiểu 

nguy cơ virus đốm trắng xâm nhiễm ao nuôi trong giai đoạn tôm nhạy cảm nhất với bệnh. 

- Tránh lấy nước trực tiếp từ tự nhiên mà nên để lắng khoảng ít nhất 5 ngày nhằm giảm 

thiểu lượng virus tự do trong nước cấp. 

- Định kỳ xử lý xử lý môi trường ao nuôi bằng các chế phẩm sinh học. 

- Thường xuyên kiểm tra và giữ các yếu tố môi trường không bị biến động lớn nhằm làm 

giảm sốc cho tôm nuôi. 

5.3.10. Bệnh phân trắng 

Nguyên nhân gây bệnh phân trắng chưa được xác định chính xác, nhưng phương pháp mô 

học cho thấy gan bị tổn thương do ký sinh trùng có triệu chứng lâm sàng giống bệnh viêm 

gan. Ngoài ra, khi phân lập vi khuẩn ở gan tôm, phát hiện thấy rất có nhiều dòng vi khuẩn 
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thuộc giống Vibrio. Hiện nay, các nhà khoa học phát hiện ra nhóm nguyên sinh động vật 

Gregarines thường xuất hiện với tỷ lệ cao ở những ao bị bệnh phân trắng. Gregarines là 

một nhóm nguyên sinh động vật có vòng đời phải sống nhờ vào hai ký chủ trung gian là 

nhóm thân mềm hai mảnh vỏ và nhóm giun nhiều tơ, vật chủ cuối cùng là tôm.   

 

Bệnh phân trắng thường xuất hiện ở giai đoạn tôm nuôi được 40-50 ngày tuổi trở lên. 

Thường bệnh nặng ở giai đoạn 80 ngày tuổi trở lên và bệnh càng nặng ở giai đoạn cuối của 

tôm nuôi. Bệnh này thường gặp ở những ao nuôi mật độ dày, chế độ nuôi kín, ít thay nước. 

Tôm yếu kèm theo hiện tượng xốp thân là biểu hiện của phân trắng. Một số biểu hiện của 

bệnh phân trắng như sau: 

- Quan sát đường ruột thấy thức ăn không đầy ruột hoặc đứt đoạn hoặc trống, tôm bị ốp, vỏ 

mỏng  

- Bóp đốt bụng số 1 thấy thịt không đầy vỏ, vỏ mềm, gan tái và bị teo nhỏ. 

- Trong đường ruột có những đốm màu vàng, nhất là ở phần cuối. 

- Phân trắng nổi lên trên mặt nước ở góc ao cuối gió từng đoạn 0,3 – 1 cm, có khi còn dính 

ở hậu môn tôm. 

- Khả năng bắt mồi của tôm giảm một tuần sau khi xuất hiện phân trắng. 

-  Thân và phụ bộ bẩn có những mụn đen nhỏ ở vỏ 

* Phòng bệnh: 

- Cải tạo ao sạch và nạo vét các chất dơ ra khỏi ao 

- Diệt khuẩn trong ao, nước và vật chủ trung gian. 

- Quản lý chặt không có các loài nghêu, sò hến và giun nhiều tơ có mặt trong ao nuôi. 

Không nên dùng thức ăn tươi: nghêu, sò, cá... 

- Trong chế độ nuôi kín ít thay nước, nhất thiết phải có chương trình cho ăn và kiểm tra 

chặt chẽ các thông số môi trường như pH, nhiệt độ, màu nước,… và tăng cường quạt nước. 

- Bổ sung định kỳ men vi sinh để giảm vi khuẩn gây bệnh đường ruột tôm 

- Bổ sung các chất làm tăng cường sức đề kháng cho tôm như C-mix, Betamin, Mutagen. 

* Trị bệnh: 

Các kháng sinh thường dùng như: Norfloxacine 30 %, sulfa gold và enfloxin với liều dùng 

3-5g/kg thức ăn. Kết hợp với Gregacin 3-5g/kg thức ăn cho tôm ăn liên tục 4 - 5 ngày. Trộn 

tỏi 5 – 10g/kg thức ăn trị Gregarine. Lưu ý việc dùng kháng sinh rất hạn chế, không nên 

lạm dụng kháng sinh dễ dẫn đến hiện tượng tồn dư kháng sinh trong tôm thu hoạch với 

hàm lượng cao. Song song với việc dùng kháng sinh, người nuôi cần phải cải thiện nền đáy 
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ao vì nếu tôm có hết bệnh mà đáy ao vẫn dơ thì tôm sẽ phát bệnh trở lại với mức độ nặng 

và lây lan nhanh hơn trước. 

5.3.11. Hội chứng chậm lớn do virus Laem Singh 

Hội chứng chậm lớn trên tôm sú nuôi (MSGS: Monodon Slow Growth Syndrome) được 

tìm thấy ở Thái Lan. Hiện tượng tôm sú chậm lớn cũng đang xảy ra ở India, Indonesia, 

Malaysia và  Việt Nam. Hội chứng này cũng đã được phát hiện ở Việt Nam. Dấu hiệu bệnh 

lý của bệnh bao gồm: Tôm sậm màu bất thường, giảm tăng trọng, vỏ tôm có màu vàng 

sáng bất thường, đốt bụng có dạng thân đốt tre, dễ gãy râu. Các đặc trưng này phân biệt 

MSGS khác với chậm lớn do MBV hoặc HPV gây nên. 

* Phòng bệnh: 

- Xét nghiệm con giống trước khi thả 

- Quản lý tốt môi trường ao nuôi 

- Xử lý nước ao lắng trước khi cấp để tránh hiện tượng lây lan 

 

5.4. MỘT SỐ THÔNG TIN VỀ MÙA VỤ XUẤT HIỆN BỆNH TÔM 
- Theo nghiên cứu cho thấy bệnh đốm trắng, hiện tượng tôm chậm lớn và mềm vỏ xuất 

hiện nhiều vào các tháng mùa mưa hơn là các tháng mùa khô. 

- Nghiên cứu trên mô hình nuôi quảng canh cải tiến năm 2008 cho thấy tỷ lệ phần trăm số 

nông hộ có tôm nuôi bị nhiễm các loại bệnh nói chung trong mùa mưa cao hơn trong mùa 

khô (39,1% trong mùa mưa và 21,6% trong mùa khô). 

- Bệnh mềm vỏ, xuất hiện nhiều vào các tháng mùa mưa là các tháng mà ao nuôi có độ 

mặn và độ kiềm thấp. 

- Khác với bệnh đốm trắng và mềm vỏ, bệnh đen mang và nhiễm khuẩn xuất hiện như nhau 

trong cả 2 mùa mưa và nắng. 

- Bệnh đốm trắng có thể tìm thấy quanh năm và ở trên tất cả các mô hình nuôi (thâm canh, 

bán thâm canh, quảng canh cải tiến và quảng canh). Tuy nhiên tập trung nhiều nhất vào 

tháng 8, 9,10 và 11 dương lịch. Ngoài ra, bệnh đốm trắng còn được tìm thấy nhiều ở các 

thời điểm giao mùa. Đây là thời điểm mà thời tiết, khí hậu có nhiều biến động làm ảnh 

hưởng đến sức khỏe tôm nuôi. Do đó vi rút gây bệnh đốm trắng có điều kiện phát triển và 

gây bệnh. 
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5.5. CÁC YẾU TỐ RỦI RO LIÊN QUAN ĐẾN BỆNH TÔM 
- Bệnh tôm thường xảy ra và gây thiệt hại nặng trên tôm nuôi cỡ 2-3 tháng tuổi. 

- Các bệnh thường gặp trên mô hình nuôi quảng canh cải tiến là: Đốm trắng, chậm lớn, 

nhiễm khuẩn, mềm vỏ và đen mang. Trong đó, bệnh đốm trắng chiếm tỷ lệ cao nhất và 

cũng là nguyên nhân chính gây thiệt hại lớn trong nuôi tôm. Kết quả nghiên cứu dịch tễ học 

trên mô hình nuôi quảng canh cải tiến trong năm 2008 cho thấy bệnh đốm trắng thường gây 

chết tôm ở tháng nuôi thứ 2 chiếm 46,4%; tôm chết có dấu hiệu bệnh đốm trắng ở tháng 

nuôi thứ 3 và 4 gần ngang nhau chiếm tuần tự 25,8% và 28,1%. 

- Bệnh đốm trắng ít xuất hiện ở tháng nuôi thứ 1 trong mô hình tôm lúa (chỉ chiếm 1,4%). 

- Mối tương quan giữa số vụ nuôi tôm và tỷ lệ thành công: Theo kết quả nghiên cứu dịch tễ 

học tại huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng cho thấy số vụ nuôi tôm có liên quan đến tỷ lệ 

thành công. Ao có số vụ nuôi từ 1-5 vụ có tỷ lệ thành công cao nhất. Tỷ lệ thành công thấp 

hơn ở nhóm ao nuôi từ 6-12 vụ và tỷ thành công thấp hơn nữa ở nhóm ao nuôi từ 13-18 vụ. 

Như vậy có nghĩa là tỷ lệ thành công được tìm thấy cao trong những vụ nuôi tôm đầu tiên. 

- Loại vôi dùng để cải tạo ao: Bón vôi nóng (CaO hoặc Ca(OH)2)  khi cải tạo ao có tỷ lệ hộ 

tôm bị chết trong tháng thứ hai giảm còn 11% so với 41% trường hợp bón vôi nông nghiệp 

khi cải tạo ao. Khuyến cáo dùng vôi nóng để cải tạo ao do có tác dụng sát trùng và diệt tạp 

tốt hơn vôi nông nghiệp. 

- Đối với mô hình nuôi tôm-lúa, thay nước trong 1,5 tháng nuôi đầu có liên quan đến xảy ra 

tôm chết số lượng lớn ở tháng thứ 2 và tôm chết ở tháng thứ 3,4. Nếu không cấp nước 

trong 1,5 tháng đầu thì nguy cơ tôm chết số lượng lớn ở tháng thứ 2 tăng 3,3 lần so với có 

cấp bù nước do lượng nước bị rò rỉ nhiều trong điều kiện ao đầm nuôi tôm lúa. Thời gian 

cấp nước 2 tuần/lần  trong 1,5 tháng nuôi đầu ở các ao nuôi được nâng cấp giữ nước tốt cho 

kết quả nuôi tốt hơn các ao phải cấp bù nước 1 tuần/lần trong 1,5 tháng nuôi đầu. 

- Trong mô hình nuôi quảng canh cải tiến, việc thay nước trong mùa mưa ở các ao có diện 

tích nhỏ hơn 2 ha dễ bị mắc bệnh đốm trắng hơn so với những ao không thay nước. Bên 

cạnh đó, nếu các ao nuôi này được thay với khối lượng nước lớn (> 30%) thì tôm nuôi sẽ 

dễ bị bệnh hơn khi chúng được thay với lượng nước ít (< 30% lượng nước trong ao). 

- Nghiên cứu dịch tễ học trên mô hình nuôi quảng canh cải tiến năm 2008 cho thấy khi tôm 

trong ao nuớc có những biểu hiện bất thường như nổi đầu, cặp mé, “quạng” hoặc chết thì 

khả năng trong tháng đó tôm có thể bị bệnh đốm trắng cao gấp từ 3 đến 40 lần so với các 

ao nuôi mà tôm không có các dấu hiệu này. Đặc biệt, những ao nuôi có hiện tượng tôm 
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“quạng” có khả năng bị bệnh đốm trắng cao hơn các ao khác từ 28-53 lần. Trong trường 

hợp này, những bất thường của tôm trong ao có thể là l yếu tố chỉ thị của bệnh đốm trắng 

xảy ra.  

- Các ao xung quanh có bệnh được xem là một yếu tố rủi do cho tôm nuôi vì chúng có khả 

năng lây lan rất mạnh cho những ao xung quanh. Khi các ao kế bên có bệnh thì khả năng 

ao nuôi có thể mắc bệnh đốm trắng cao hơn 3-5 lần so với những ao gần ao không bệnh. 

- Kết quả nghiên cứu cho thấy bệnh tôm ở các ao nuôi và các ao kế bên có xu hướng tăng 

giảm theo tháng như nhau. Điều này cho thấy sự lan truyền dịch bệnh theo chiều ngang là 

rất cao trong khu vực. Nghĩa là hiện tượng lây lan giữa các cá thể trong cùng một ao nuôi 

và kể cả cá thể giữa các ao gần nhau là rất cao. 

- Những bất thường của tôm tự nhiên (tôm thẻ, tôm bạc, tôm đất,...) trong ao nuôi cũng là 

một chỉ thị cho thấy khả năng cao tôm bị bệnh đỏ thân đốm trắng do vi rút gây bệnh đốm 

trắng gây ra. 

- Tôm bị đen mang, hoặc tôm bị mềm vỏ trong tháng trước được xem là yếu tố nguy cơ có 

liên quan đến bộc phát bệnh do vi rút gây bệnh đốm trắng gây ra trong tháng sau. 

- Ở mô hình nuôi quảng canh cải tiến, bệnh đốm trắng có liên quan chặt chẽ đến chế độ 

thay nước trong ao nuôi tôm. Nếu trong tháng các ao được thay càng nhiều nước (> 50%) 

thì khả năng tôm bị bệnh đốm trắng ở tháng sau là càng cao. 
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CHƯƠNG VI 
CHƯƠNG VI. NHỮNG KHÓ KHĂN VÀ HẠN CHẾ CỦA NGUỜI NUÔI TÔM TẠI 

ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG  
 

Ðồng bằng sông Cửu Long (ÐBSCL), với nhiều vùng sinh thái đa dạng mặn - lợ - ngọt đan 

xen nên đã hình thành và phát triển nhiều loại cây trồng, vật nuôi khác nhau. Trong đó, 

nuôi trồng thủy sản đã trở thành thế mạnh trong những năm gần đây ở các tỉnh ĐBSCL. 

Ðến cuối tháng 8-2008, chỉ riêng bảy tỉnh ven biển Nam Bộ, diện tích nuôi tôm nước lợ 

gần 540 nghìn ha, chiếm hơn 89% tổng diện tích nuôi tôm của cả nước; với sản lượng 

tương ứng 160,5 nghìn tấn, chiếm  hơn 76% tổng sản lượng trong cả nước, chủ yếu là tôm 

sú. 

 

Tôm sú được xem là vật nuôi chủ lực với các loại hình nuôi khác nhau như: Nuôi quảng 

canh, nuôi quảng canh cải tiến, nuôi bán thâm canh và nuôi thâm canh, nuôi Artemia – 

tôm, nuôi tôm trong ruộng muối, nuôi tôm trong rừng, và nuôi tôm luân canh với trồng lúa. 

Trong đó, loại hình nuôi tôm quảng canh, hoàn toàn phụ thuộc vào tự nhiên, gần như 

không còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế xã hội hiện nay. Các loại hình Artemia – 

tôm, nuôi tôm trong ruộng muối và nuôi tôm trong rừng chỉ phát triển đơn lẻ, tùy thuộc 

từng vùng sinh thái khác nhau của từng tỉnh. Thay vào đó, các loại hình nuôi tôm trong 

ruộng lúa, nuôi tôm bán thâm canh, thâm canh và đặc biệc là quảng canh cải tiến rất được 

quan tâm phát triển và phổ biến rộng khắp. Tuy nhiên, sau gần mười năm chuyển đổi cơ 

cấu sản xuất, sản lượng tôm thu trên cùng đơn vị diện tích từ các loại hình nuôi này vẫn 

thiếu ổn định, chưa thật sự đột phá và không rỏ ràng trong gia tăng sản lượng. Sự gia tăng 

về sản lượng thu được chủ yếu dựa vào sự gia tăng của diện tích nuôi.   

 

Nguyên nhân phát triển thiếu cân đối giữa diện tích nuôi và sản lượng thu hoạch, và thiếu 

tính ổn định trong năng suất có thể tập trung ở những vấn đề sau: 

 

6.1. HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH NUÔI  
Qua gần 10 năm chuyển đổi cơ cấu sản xuất, nhìn chung các ông trình thủy nông nội đồng 

đã từng bước được hoàn thiện nhằm phụ vụ cho người dân sản xuất. Đến nay, hàng loạt 

công trình thủy lợi gồm kinh, cống cấp 1, 2 đã hình thành hàng ngàn km và hệ thống kinh 

thủy lợi nội đồng của địa phương thực hiện được đưa vào khai thác, khép kín phục vụ đắc 

lực cho nghề nuôi trồng thủy sản. Tuy nhiên, do đặc thù về địa hình, nên đa phần hệ thống 
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kênh, mương, sông rạch ĐBSCL nhanh chống bị bồi lắng bởi phù sa. Tất cả những kênh, 

mương cấp nước cho nông hộ nuôi cũng chịu ảnh hưởng chung, đặc biệt là những loại hình 

nuôi tôm QCCT, tôm – lúa.  

Hàng năm người nuôi phải tiến hành nạo vét mới đảm đảm sự thông thoáng, đủ lượng nước 

cấp cho ao đầm nuôi. Vấn đề này đã ảnh hưởng đến giá thành sản xuất. Nhiều nông hộ do 

điều điện kinh tế eo hẹp đã chấp nhận sự bồi lắng và do đó độ sâu mực nước trong ao đần 

nuôi ngày một cạn dần, không đảm bảo chỉ tiêu kỹ thuật cho việc thả tôm nuôi.  

Bên cạnh đó, do tạp quán sản xuất của người dân, nên từ sơ khai tiêu chí mực nước trong 

mương, trên trảng đã không được quan tâm đúng mực. Hiện nay, đa phần mực nước trên 

trảng thấp, trung bình từ 0,2 - 0,3m, và mực nước dưới mương nuôi trung bình từ 0,8 – 1m.   

   

6.2. DIỆN TÍCH MẶT NƯỚC DÀNH CHO SẢN XUẤT BỊ THU HẸP 
Diện tích mặt nước dành cho phát triển NTTS (nuôi tôm) của từng nông hộ ngày một thu 

hẹp. Dây là do áp lực của sự gia tăng dân số, các nông hộ phải tiến hành phân chia quỹ đất 

cho con cái ra riêng phát triển. Và họ đã khai thác, tận dung tối đa diện tích ít ổi của mình, 

tất cả những phần diện tích đất dự trữ cho hoạt đông khác như: diện tích trữ lắng nước, diện 

tích trữ bùn, diện tích phát triển những vật nuôi cây trồng khác nhằm điều hòa sinh thái,… 

đã bị tận dụng đưa vào nuôi tôm từ đó ảnh hưởng đến sản lượng tôm nuôi chung của vùng, 

đặc biệt những năm về sau. 

 

6.3. THIẾU VỐN CHO VIỆC TÁI ĐẦU TƯ SẢN XUẤT  
Thực tế cho thấy rằng, nguồn vốn tự có của nông hộ chưa đáp ứng được tái đầu tư sản xuất. 

Nhiều nông hộ đã không đủ vốn cho việc sên vét ao đầm nuôi, kênh cấp thoát nước cho 

chính mình, việc này ảnh hưởng trực tiếp đến đô sâu mực nước trong ao đầm nuôi, đặc biệt 

là những loại hình nuôi tôm QCCT, tôm - lúa. Hoặc không đủ vốn cho việc mua mới hoặc 

sữa chữa máy bơm nước, xây dựng cống, điều này ảnh hưởng đến việc chủ động nước 

cũng như việc cấp thoát nước.  

Phần lớn các nông hộ phải vay thêm vốn tiền mặt từ bên ngoài. Một số nông hộ do không 

còn “sổ đỏ” để thế chấp cho ngân hàng nên tiến hành vay từ nguồn bên ngoài (vay từ tư 

nhân), nguồn vốn này một phần đã đáp ứng kịp thời để nông hộ giải quyết các khó khăn 

trước mắt nhưng họ phải trả với lãi xuất cao. Nếu không may gặp phải mùa vụ thất thu, tiền 

lãi vay sẽ tăng cao hơn, nợ sẽ chồng nợ, và những nông hộ này bắt buộc phải chịu sự điều 

tiết của chủ nợ như: Mua giống kém chất lượng, mua thức ăn, thuốc, phân bón,… với giá 

cao, … Vì thế sẽ chắc chắn ảnh hưởng đến hiệu quả kinh tế của vụ nuôi.  
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6.4. ĐIỀU KIỆN ĐỊA HÌNH 
Do điều kiện địa hình thấp, nhiều nông hộ không thể tiến hành bơm cạn, phơi khô đáy ao 

đầm nuôi, và gặp khó khăn trong việc chống thẩm lậu nước (chống mọi). Những hạn chế 

này đã ảnh hưởng đến khả năng diệt tạp, tiệt trùng và khả năng làm thông thoáng nền đáy, 

phụ hồi cho ao đầm nuôi. Bên cạnh đó, nguy cơ phát sinh, tích lũy và lây lan mầm bệnh 

trong đất, nước tăng.   

6.5. NGUỒN GIỐNG THẢ NUÔI 
Con giống được các nông hộ chọn mua rất đa dạng, có thể là giống được sản xuất tại địa 

phương, hoặc từ các địa phương khác, tỉnh khác nhập về, con giống có thể là ở giai đoạn 

Post hoặc đã được thuần ương trong các ao đất, ao xi măng một thời gian. Tuy nhiên, đa 

phần chất lượng con giống chỉ được đánh giá bằng cảm quan và những thông tin từ người 

sản xuất hoặc người lái giống. Người dân (đặc biệt loại hình nuôi QCCT, Tôm-lúa) thường 

ít tiến hành bắt mẫu xét nghiệm hoặc chọn lọc qua các biện pháp test mẫu (sốc Formaline, 

sốc đọ mặn,…) bởi các chủ trại giống thường không đồng ý cho bắt mẫu thực hiện những 

biện pháp này, hoặc nếu thực hiện thì giá con giống sẽ tăng cao hơn rất nhiều. Đôi khi 

người dân chọn được mẫu tôm giống tốt nhưng không mua đúng những mẫu tôm giống mà 

họ đã kiểm tra đạt yêu cầu vì con giống đã bị tráo đổi.  

Hơn nữa, do nắm bắt được điểm yếu của một số người dân không đủ tiền mặt mua giống, 

một số chủ trại giống và địa phương đã phổ biến hình thức mua giống chịu, vì vậy người 

dân không được quyền chọn lựa con giống. Điều này ảnh hưởng đến năng suất nuôi. Nhìn 

nhận một cách khách quan cho thấy, thường con giống thả nuôi cho vụ nuôi chính là sau 

khi cải tạo ao đầm xong (giao mùa mưa-nắng), tuy nhiên, ở thời điểm này chất lượng con 

giống đạt yêu cầu thả nuôi thấp, vì những cơ sở sản xuất giống vừa trãi qua giai đoạn giao 

mùa, nhiệt độ thấp, điều này thể hiện rõ qua kết quả xét nghiệm từ Phân Viên Nghiên cứu 

Thủy sản Minh Hải.  

Hiện nay tôm bố mẹ phục vụ sản xuất có nguồn gốc không thật sự rõ ràng, có thể là tôm 

được nuôi từ đầm nuôi QCCT hoặc tôm được đánh bắt từ tự nhiên nhưng thường được cho 

đẻ nhiều lần, hoặc được cho đẻ sau khi đã “cấy tinh nhân tạo”. Kết quả  ít nhiều ảnh hưởng 

đến chất lượng ấu trùng, con giống về sau mà hầu hết người nuôi sẽ bị thiệt thòi nhiều nhất.   

6.6. MẬT ĐỘ GIỐNG THẢ NUÔI  
Nhìn chung, hầu hết các nông hộ thả giống với mật độ cao hơn so với tiêu chuẩn kỹ thuật 

của các loại hình nuôi, trừ nuôi BCN và CN. Nhiều nông hộ tiến hành thả giống gối đầu 

liên tục suốt cả năm theo con nước thủy triều (thu tỉa thả bù).  
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Hiện nay, đa phần các loại hình nuôi tôm QCCT, tôm lúa tỉ lệ diện tích mương và trảng 

không cân xứng, đa số tỉ lệ mương/trảng < 1/3, do đó chỉ cần thả 1,5 con/m2 trên tổng diện 

tích mặt nước nuôi và sau 4 tháng nuôi mật độ tương ứng 6 con/m2 trên tổng diện tích mặt 

nước nuôi và tương ứng 18 con/m2 đối với điện tích nước ở mương. Đây được xem là mật 

độ cao trong khi công tác chăm sóc, quản lý, cho ăn không được quan tâm đúng mức từ các 

nông hộ.  

6.7. DIỆN TÍCH AO CHỨA, LẮNG NƯỚC 
Phần lớn những nông hộ nuôi tôm chưa quan tâm đúng mức về diện tích ao chứa, lắng 

nước. Chỉ những nông hộ nuôi tôm BTC và TC là có diện tích dành cho chứa, lắng nước, 

còn đa phần các loại hình nuôi khác là không có. Việc lấy nước trực tiếp từ hệ thống kênh 

rạch vào ao đầm nuôi dẫn đến sự xâm nhận của các loài địch hại, mầm bệnh vào ao đầm 

nuôi, như vậy sẽ ảnh hưởng đến năng suất tôm nuôi.  

Bên canh đó, một khi bệnh xảy ra họ bắt buộc xỏ bỏ nước trực tiếp đi vào kênh mương bên 

ngoài. Sự không quan tâm đúng mức này có thể là do trình độ hiểu biết còn thấp của nông 

hộ hoặc do quỹ đất ngày một thu hẹp hoặc khả năng truyền đạt thông tin đến nông hộ chưa 

thật sự thuyết phục.  

 

6.8. ẢNH HƯỞNG CỦA THAY ĐỔI THỜI TIẾT KHÍ HẬU 
Ảnh hưởng tác động đến năng suất tôm nuôi và tính thiếu ổn định trong sản xuất mà nông 

hộ thường gặp phải đó là sự thay đổi của thời tiết, khí hậu. Đặc biệt trong những năm qua, 

thời tiết diễn biến khá phức tạp, mưa nắng thất thường, làm ảnh hưởng trực tiếp đến các 

yếu tố môi trường bên trong và bên ngoài ao nuôi. Sự thay đổi này đặc biệt ảnh hưởng đến 

những loại hình nuôi tôm QCCT và Tôm-lúa vì đây là những loại hình nuôi hở.  

 

6.9. TRÌNH ĐỘ VĂN HÓA, KIẾN THỨC VỀ SINH HỌC VÀ KỸ THUẬT NUÔI 
Nhìn chung trình độ văn hóa của nông hộ thấp, đặc biệt là những nông hộ nuôi tôm QCCT. 

Do dó, khả năng tư duy và nhận thức các tiến bộ khoa học kỹ thuật sẽ khác nhau và ảnh 

hưởng không nhỏ đến hiệu quả sản xuất. Đặc biệt trong tình hình kỹ thuật chưa thực sự phổ 

cập đến từng hộ nuôi và những diễn biến phức tạp của môi trường và các hiện tượng cơ bản 

trong tự nhiên. Tuy, tuyệt đại đa số nông hộ đều có người tham gia các lớp tập huấn 

khuyến ngư, nhưng khả năng nắm bắt và triển khai áp dụng vào thực tiễn sản xuất cón 

nhiều hạn chế.  

Kiến thức về sinh học tôm và kỹ thuật nuôi cũng đã ảnh hưỡng rất lớn đến năng suất và sản 

lương tôm nuôi. Nhìn nhận khách quan, đa phần người dân nuôi tôm đặc biệt loại hình nuôi 
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QCCT, tôm-lúa có được kiến thức cơ bản về sinh lý sinh dưỡng, chu kỳ lột xác, sinh lý 

miễn dịch cũng như các khâu cơ bản trong kỹ thuật nuôi tôm như: bón vôi xát trùng đáy ao 

đầm nuôi, nâng cao pH, độ kiềm; bón phân gây màu, tạo thức ăn tự nhiên; chế phẩm sinh 

học; sử dụng Vaccine phòng ngừa bệnh; quản lý sức khỏe tôm;… Đây là điểm yếu cũng 

như điểm thiệt thòi của đa phần người nuôi tôm vùng ven biển nói chung. 

 

6.10. CHUYỂN ĐỔI CHỦ HỘ SẢN XUẤT 
Trước đây, phần lớn diện tích đất đai sử dung cho sản xuất chủ yếu là thuộc sở hữu của 

nông hộ. Nhưng vì nhiều mục đích khác nhau như: chuyển hướng phát triển kinh tế với 

những ngành nghề khác hoặc sau vài năm khai thác thua lỗ,… Nhiều nông hộ đã cho mướn 

hoặc cầm cố cho những thành phần khắc khai thác. Những thành phần này, vì lợi nhuận 

trước mắt đã tìm mọi cách khai thác triệt để diện tích đã thuê (sử dụng những hóa chất cấm, 

độc hại, ảnh hưởng xấu môi trường,..), họ không nghĩ đến đầu tư phát triển bền vững. Điều 

này, về lâu về dài sẽ tác động xấu đến chất đất, khu hệ sinh vật trên vùng đất đang khai 

thác.  

 

6.11. LỊCH MÙA VỤ 
Hiện nay đa phần người nuôi tôm thả giống chịu tác động theo lich mùa vụ từ các nhà quản 

lý. Đây có thể được xem là điểm tích cực trong công tác điều tiết, quản lý. Tuy nhiên, sự 

chịu tác động của lịch mùa vụ đã gây ra một số khó khăn cho người dân nuôi tôm như: diện 

tích rộng, địa bàn phức tạp và hầu như người nuôi không có thiết bị và nhân lực, phần lớn  

thuê mướn trong khi thiết bị sên vét và con người phục vụ cho việc sên vết ao đầm nuôi thì 

hạn chế, không đủ số lượng thiết bị, nhân lực và thời gian để tiến hành sên vét trong cùng 

một thời gian ngắn (thường từ 1 -2 tháng). Nên để đảm bảo đúng thời vụ thả giống, một số 

người nuôi phải  sên vét cho có lệ, qua loa từ dó không đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật yêu 

cầu thả giống nuôi.  

Hơn nữa, thời tiết, khí hậu của từng năm, từng vùng, từng địa phương có sự khác nhau nên 

việc áp dụng lịch thời vụ sên vét, thả giống chung cho tất cả địa phương chưa thật sự hợp 

lý. Thường nông hộ chỉ sên vét, cải tạo ao đầm 1 lầm vào những tháng cuối mùa mưa, đầu 

mùa nắng, đây là thời điểm hợp lý nhất cho lịch mùa vụ. Ở thời điểm giao mùa nắng mưa 

cũng được nhiều khuyến cáo vì thời điểm này hay xảy ra dịch bệnh. Tuy nhiên, thời gian 

này không phù hợp cho nông hộ nuôi tôm có diện tích nhỏ, những loại hình nuôi tôm 

QCCT và tôm – lúa vì đa phần người dân sên vét ngầm, sên vét bằng tay, lượng sình, chất 
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thải được đổ ngay tại bờ kênh hoặc bờ ao đầm nuôi. Ngay sau đó, mưa xảy ra sẽ mang tất 

cả chất thải này trở lại xuống ao đầm nuôi.  

 

6.12. MẬT ĐỘ CÂY CỎ MẶN, NĂNG TƯƠNG 
Do điều kiện khách quan hay chủ quan, hiện nay nhiều nông hộ đã gặp phải sự phát triển 

nhanh chống của cây cỏ mặn và măng trượng trong ao đầm nuôi, sự phát triển nhanh chống 

và quá mức này đã ảnh hưởng đến không gian sống cũng như diện tích bắt mồi của tôm. 

Hơn nữa, sau giai đoạn phát triển đến giai đoạn suy tàn, chúng sẽ ảnh hưởng đến chất 

lượng nước trong ao đầm nuôi. Điều này hầu hết người nuôi tôm QCCT gặp phải.  

 

6.13. CHẤT THẢI, NƯỚC THẢI TỪ CƠ SỞ SẢN XUẤT KHÁC NHAU 
Hầu hết nước thải, nước đã sử dụng cho sản xuất từ những cơ sở sản xuất giống, cơ sở sản 

xuất kinh tế khác chỉ được xử lý mang tính hình thức, qua loa. Hệ thống xử lý thô sơ không 

theo một quy trình chuẩn nào cả. Một số cơ sở xử lý chỉ mang tính hình thức nhằm đối phó 

với ngành chức năng. Bản chất của những chất này chứa rất nhiều thành phần hóa học khác 

nhau sau khi chảy ra kênh, mương sông rạch sẽ được những nông hộ nuôi tôm trong vùng 

lấy vào, kết quả ảnh hưởng đến năng xuất tôm nuôi. 

 

6.14. THỊ TRƯỜNG VÀ GIÁ NGUYÊN VẬT LIỆU 
Thị trường bao tiêu sản phảm bất bên, thiếu ổn định, người sản xuất luôn thụ động, quá 

trình điều tiết sản xuất luôn đi sau thị trường. Trong khi giá vật tư, thức ăn phục vụ nuôi 

trồng liên tục tăng. Một số loại thức ăn, hóa chất do chịu sức ép từ nguồi nguyên liệu ngày 

càng khang hiếm, nên như một hệ quả, ít nhiều ảnh hưởng đến chất lượng của chúng.  Do 

đó, người nuôi tôm, đặc biệt nuôi BTC và TC, không lãi nhiều trong khi rủi ra lại cao.  

Giá xăng dầu, điện năng cũng góp phần không nhỏ vào việc làm gia tăng giá thành sản 

phẩm vì nhiều nông hộ rất ngại đầu tư vào những công việc liên quan đến xăng dầu, điện 

năng (bơm nước, sên vét ao đầm). 

 
 
 
 
 
 
 


